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INLEIDING.

Lieve Kinderen,

eeft vader of moeder u al van Jau van Riebeek
of Andries Pretorius, van Slachtersnek of

Dingaansdag verteld? Hebt gij misschien een

grootvader of eene grootmoeder gehad, die gewoon
was u van de Kafferoorlogen en de Voortrekkers te

verhalen? Ja, ik geloof het zeker. Gij weet allen iets

van die namen en gebeurtenissen. Maar, weet gij

er wel genoeg vanaf? Verlangt gij niet allen naar

meer kennis van de Geschiedenis uwer Voorouders ?

Ja, ik weet het, gij wilt zoo gaarne nog meer van
die oude tijden hooren. Gij zijt allen nieuwsgierig

om al wat er in Zuid-Afrika gebeurd is, te we-
ten, niet waar? Wel, dat is recht en goed. Elk kind

behoort die nieuwsgierigheid te bezitten. Wat kunt
gij niet al vertellen van uw ouderhuis of plaats,

van de paarden en schapen, boomen en dammen, die

uw vader heeft! Zoo behoort gij ook met de geschie-

denis van uw vaderland bekend te zijn. Ja, 't is een
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heilige plicht, die u opgelegd is, kinderen, orn de ge-

schiedenis van uw land en volk te leeren. Als gij

uwen Bijbel opslaat bij Exodus 12 v. 26 en 27,

dan leest gij: //En het zal geschieden, wanneer uwe
kinderen tot u zullen zeggen : Wat hebt gij daar voor

eene dienst? Zoo zult gij zeggen: Dit is den Heere

een Paaschoffer, die voor de huizen der kinderen

Israels voorbijging in Egypte, toen Hij de Egyptena-

ren sloeg, en onze huizen bevrijdde." Uit deze woor-

den blijkt duidelijk, hoe nauw godsdienst en geschie-

denis aan elkander verbonden zijn. God zelf wil, dat

ouders met hunne kinderen over de geschiedenis van
het voorgeslacht spreken. God zelf wekt de kin-

deren op begeerig te zijn om alles te weten omtrent

de dingen, die vroeger in hun land gebeurd zijn. Daar-
om vragen wij u, lieve kinderen, toch met aandacht
en ernst dit klein boekske te lezen. Als gij dat doet,

zoo zullen uwe harten, onder het lezen, nader ge-

trokken worden tot uwe vaderen en uwer vaderen

God. Uw volk zult gij alsdan al meer lief krijgen,

en uw God zult gij al meer danken, dat gij uit zulk

een vroom en ernstig geslacht geboren zij t. Ja, hoe
ouder gij wordt, des te beter zult gij begrijpen wat
het is Afrikaner te zijn, en ook met Gods hulp
uwe roeping als zoodanig al beter leeren vervullen.

Zoo zij het!



KIJKJES IN ONZE GESCHIEDENIS.

HOOFDSTUK I.

De Kaap ontdekt.
(1486).

ierhonderd jaren geleden zag ons land er gansch
°© anders uit dan nu. Er was toen geen enkel

blank mensch in Zuid-Afrika. De aarde was
woest, en, zoo te zeggen, onbearbeid. Ons schoon

vaderland was toen eene woestijn, en waar onze ste-

den en dorpen nu zijn, stonden misschien slechts

eenige Kafferpondokken. Zuid-Afrika had zelfs geen
naam in de beschaafde wereld in dien tijd, want nie-

mand had het ooit gezien.

De oostkust van Afrika was al lang door de Arabieren

bezocht, en Portugeesche zeelieden hadden de west-

kust ten deele ontdekt, maar niemand had het ge-

waagd het zuiden van ons werelddeel aan te doen.

De geschiedschrijver Strabo weet wel te vertellen,
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dat de Pkoeniciërs eens langs de oostkust van Afrika

af-, en, na vele jaren, weêr langs de westkust opzeilden,

en alzoo door de Middellandsche Zee hun land

bereikten, maar de oude heer is niet altoos vertrouw-

baar, en niemand weet derhalve, of dit verhaal waar
is. Doch, hoe het ook zij, in Europa wist men niets

af van Zuid-Afrika tot het jaar 1486.

Toen eerst werd de donkere sluier, die onze schoone

kusten zoo lang bedekt had, voorgoed weggeschoven.

Portugal heeft de eer van de ontdekking' van Zuid-

Afrika, en Bartholomeus Diaz is de dappere zeeheld,

die het eerst om de Kaap zeilde. Om den moed van
Diaz te begrijpen, moeten wij bedenken, dat hij een

geheel onbekende wereld binnenging. Hij wist niet wat
hem te wachten stond, maar hield het leven elk

oogenblik, als het ware, in de hand. Veiligheidshalve

hield hij zich dus zoo dicht mogelijk bij het land;

en alzoo ging hij, zonder kaart, zonder wegwijzer,

zonder voorganger, al verder en verder af langs de

westkust van Afrika. Ongelukkig echter kwam er

een heftige storm op, die dertien dagen lang duurde,

en onzen Diaz de open zee in dreef. Voorbij de

Kaap, voorbij de zuidkust die hij zocht, werd hij

door de ruwe stormwinden geslingerd, zonder dat hij

het wist. Maar, nadat de storm bedaarde, kwam de
gedachte bij hem op, dat hij toch wellicht voorbij het

zuiderpunt van Afrika was gevoerd. Hij stuurde

zijn schip dan ook in eene noordelijke richting, en,

tot zijn blijdschap, zag hij Averkelijk de zuidkust van
ons werelddeel! Nog een weinig verder oostwaarts
varende, kwam hij op een klein eilandje te land,

alwaar hij aan wal stapte en een kruis plantte.

Wie kan de gewaarwordingen van Bartholomeus
Diaz beschryven, toen hij daar op het klein eilandje

in Algoabaai zijn kruis oprichtte? Dit weten wij met
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zekerheid, dat hij daar, op bet zand met de zijnen

nederknielde, en God dankte. En wel mocht hij Gfode

zijn dankoffers brengen, want hij was uit groote ge-

varen gered, en had een nieuwen weg naar de Oost

ontdekt. Vol moed en ijver wilde Bartholomeus nog
verder oostwaarts doordringen; maar zijne onderoffi-

cieren en manschappen deelden zijne geestdrift niet.

Zij waren moede van de reis. Zij hadden genoeg ge-

zien. Zij verlangden naar hun huis en land. Met de

grootste moeite haalde hij hen over nog een paar

dagen langer de reis voort te zetten, en alzoo bereikte

hij ook de Konri of den Vischriviermond, maar van
daar werd hij gedwongen terug te keeren.

Op zijne terugreis naar Lissabon had Bartholomeus

Diaz het genot de Kaap te zien, die hij dan ook, ter

gedachtenis aan het onstuimig weêr, dat hem aldaar

voorbijgedreven had, de //Stormkaap" noemde. De
Koning van Portugal echter veranderde dien naam
later in „Kaap de Goede Hoop/'
Nog één woord over den beroemden Bartholomeus

Diaz, eer wij van hem afscheid nemen. //Wat is toch

van hem later geworden?" vraagt de een of ander mij

-

ner lezers wellicht. Arme man ! Zijn uiteinde was
treurig. In het jaar 1500 was er weêr een schip

in de nabijheid der Kaap te zien; nog eens kwam
er een storm op, en — het schip werd nooit weer
gezien ! Het verdween in de wreede wateren der zee.

Bartholomeus Diaz was aan boord van dat schip, en

er is niemand, die ons iets van zijn dood kan vertellen,

of hem heeft zien sterven.

Daar, dicht bij de Stormkaap, die hij ontdekt had,

vond hij zijn graf. De trotsche Tafelberg is tegelijk

zijn monument en zijn grafsteen.



HOOFDSTUK II.

De Kaap verwaarloosd.
(1486—1652.)

°fAn 1486 werd de Kaap ontdekt, doch in 1652
^kwamen Europeanen eerst daarheen met het

doel om zich aldaar te vestigen. Bijna twee

eeuwen dus was de Kaap, als 't ware, veracht en

verwaarloosd, nadat de Portugeezen haar ontdekt

hadden. Hoe moeten wij dit nu verstaan? Waaraan
is dit feit toe te schrijven? De zaak is gemakkelijk

te verklaren. In die dagen had Europa slechts oog
en hart voor het rijke Oosten. Men wou Indië over

zee bereiken, omdat de reis over land daarheen
even gevaarlijk als duur was. Indien men een zee-

weg naar Oost-Indië vond, dan zou bijna al de han-
del tusschen Azië en Europa langs dien weg gedre-

ven worden. Nog meer; het volk dat dien weg het

eerst ontdekte, zou in de gelegenheid gesteld worden
het machtigste en rijkste volk in Europa te wor-
den. Deze groote gedachten bezielden Europeesche
vorsten, staatslieden en handelaren in de 15dc eeuw.
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En, men had gelijk, zooals de toekomst ook be-

wees.

Elf jaren na de merkwaardige reis om de Kaap van

Bartholemcus öiaz zeilde een landgenoot van deze

oin de Kaap heen naar Indië. Yasco da CJama was
de gelukkige opvolger van Diaz, de man die het

werk van zijn voorganger voltooide. De langgezochte

handelsweg naar de Oost was eindelijk gevonden;

en de Portageezen maakten er druk gebruik van.

Hun geheim werd langen tijd niet ontdekt; en —
honderd jaren lang was Portugal het machtigste

Rijk van Europa, terwijl Lissabon tot Koningin

onder hare steden verheven werd, omdat zij het mid-

delpunt van den handel tusschen het Oosten en het

Westen was.

Intusschen werd de Kaap zelve geheel en al over

het hoofd gezien. Zij werd slechts als een rustpunt,

een soort van Halfwegstatie op de reis naar Indië

gebruikt. Water, helder water, was er in overvloed;

vee kon men van de inboorlingen koopen of ruilen;

en onder de schaduwen van den trotschen Tafelberg

kon de vermoeide reiziger zich heerlijk verkwikken.

Desnoods kon men er ook een hoop steenen op het

strand stapelen om er brieven onder te verbergen, in

de hoop dat andere reizigers ze later naar hare be-

stemde plaatsen zouden vervoeren. Daarvoor achtte

de Europeaan destijds ons vaderland goed genoeg,, maar
daarvoor alleen. Verder maakte men van onzen zuid-

hoek geen gebruik. De Kaap was als 't ware een

fontein, slachterij, en postkantoor tusschen Europa
en Azië, maar niemand achtte het toen de moeite

waard er een huis op te bouwen. Alzoo werd ons

land bijna twee eeuwen veracht en verwaarloosd.

Hoe wonderlijk zijn Gods wegen! Van achteren be-

grijpen wij deze dingen en danken God ervoor. Wat
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was er van Zuid-Afrika geworden zoo de Portugeezen

zich alhier hadden gevestigd? Portugal was en is nog
Roomsch Katholiek. De Portugeezen zijn tot heden
toe nog niet afkeerig van den slavenhandel; en zij

hebben geen verkeffenden en veredelenden invloed tot

hier toe uitgeoefend op de kolonies, die zij aangelegd
hebben. God zij dank dus, voor hun koortsachtig

jagen naar bet Oosten! De Portugeezen gingen ons

land voorbij, tot ons heil.



HOOFDSTUK III.

Prancisco D'Almeida.
(1510.)

e Portugeezen hadden in het begin maar weinig'

<^°te doen met de inboorlingen van Zuid- Afrika
op hunne reizen naar het Oosten. Nu en dan

zagen zij er eenige Hottentotten, maar zij handelden
niet met hen, en trachtten niet om eenige informatie

van hen in te winnen. De naturellen waren op hunne
beurt nog minder begeerig om met de blanken in

aanraking te komen en, zoo het soms gebeurde dat-

zij de vreemdelingen op het lijf kwamen, gedroegen
zij zich zeer vreedzaam.

De volgende gebeurtenis toont echter duidelijk aan,

dat de schijnbaar onschuldige Hottentot op zijn tijd

wel degelijk kwaad kon worden. In het jaar 1510 moest
Frarcisco D'Almeida, onderkoning van Portugeesch

Indië, op zijn terugreis naar Lissabon, de Tafelbaai

aandoen om water en voedsel te krijgen. Een partij

Portugeezen gingen dan ook met dat doel aan wal,

en spoedig kwamen er eenige inboorlingen te voor-

schijn met vee, dat zij gaarne voor stukjes ijzer en-

linnen verruilden. De inboorlingen schenen zoo vrien-

delijk, en de handel liep zoo goed af, dat eenige

Portugeezen lust kregen om met de Hottentotten
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naar hun kraal te gaan. jOp weg echter, ontstond er

een hevige twist tusschen zekeren Oousalo en eenige in-

boorlingen. De zwarten hadden lange vingers, zoo-

als licht te begrijpen is, en eenige dolken en andere

kleinigheden, aan de Portugeezen toebehoorende, wer-

den heel netjes op weg gestolen. (jonsalo was de man
die het eerst deze diefstallen ontdekte, en in zijne

woede, begon hij een paar inboorlingen aan te vallen.

Spoedig raakten ook nog anderen zijner metgezellen

met de Hottentotten handgemeen, en het gevolg was,

dat twee Europeanen zwaar gewond werden.

De Portugeezen keerden toen terug naar hun bevel-

hebber, en, toen men de gewonden zag, ontstond er

een luid geroep om wraak onder de officieren en man-
schappen van D'Almeida. De ongelukkige man liet zich

overhalen tot een aanval np den volgenden morgen

;

ja, hij trok in eigen persoon met honderd-en-vijftig

man op naar de kraal der Hottentotten. In het begin

ontmoetten zij geen tegenstand; de vijand scheen op
de vlucht te zijn gegaan, maar toen zij het vee, dat

zij bij de kraal vonden, naar het strand begonnen weg
te drijven, vielen eenige honderden Hottentotten ze

plotseling aan. De Portugeezen waren met zware lansen

en zwaarden gewapend, de naturellen van lichte asse-

gaaien en kieries voorzien. Ook waren laatstgenoemden
wonderlijk vlug in hunne bewegingen, zoodat de Euro-
peanen hunne vijanden niet konden naderen, terwijl

dezen hunne gevaarlijke werptuigen op hen afschoten.

Het duurde niet lang of de meeste aanvallers gingen
op de vlucht naar de booten, hun eenige kans op
redding, en daarop volgde een vreeselijke slachting

onder de arme Portugeezen. D'Almeida werd met
JcnppJcieries tegen den grond geslagen en met assegaaien
doorboord, en met hem vielen er op dien noodlottigeu
dag nog vijf-en-zestig man.



HOOFDSTUK IV.

Holland op den Voorgrond.

„Er is een tijd van komen,
„Daar is een tijd van gaan,"

zingt de Genestet. Zoo is het met menschen en met
volkeren. De man met wien wij gisteren kennis maakten,
zien wij wellicht nooit weer. De vrienden onzer jeugd

verlaten ons, en anderen nemen hunne plaatsen in.

De naam die heden op aller lippen is, is over eenige

jaren misschien geheel vergeten. Er zijn bedelaars op
onze straten die vroeger veel geld hadden, en mogelijk

zijn er rijken rondom ons die in armoede sterven

zullen. Zoo gaat het ook met volkeren. Zij komen, en

zij gaan ! Zij hebben hun zonsopgang, hun middag,
en hun avond. Elkeen heelt zijn dag, maar elkeen

heeft ook zijn nacht. Beurtelings verheffen de natiën

het hoofd omhoog, om daarna een tijd van verval en

achteruitgang te gemoet te gaan. Er is een tijd van
komen, en een tijd van gaan in de geschiedenis van
elk mensch en elk volk.

Wat is Portugal nu? Een van de zwakste, armste,
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en nietigste natiën der wereld. Waar staat liet eens

zoo machtige Holland nu in de rij der volkeren ? Ook
Holland heeft zijn heldentijdperk doorleefd. En toch

was Portugal eens zeer rijk en sterk, en na Portugal

kwam Holland aan de beurt. Engelands tijd was toen

nog niet gekomen; Duitschland was geheel en al ver-

deeld en zwak. Rusland sluimerde in zijn dikken ijs-

mantel, en Amerika was maar pas ontdekt.

Na Portugal kwam Holland aan de beurt, zeiden

wij. Hoe kwam dat? Het gebeurde aldus: Filips de
Tweede, Koning van Spanje, was een man, die het
Protestantsche geloof haatte en wou uitroeien zoo
ver hij kon. Niets was hem aangenamer dan met
Protestantsche volkeren in strijd te geraken. Het
duurde dan ook niet lang of hij werd in een oorlog
met Holland gewikkeld, — een oorlog, die niet min-
der dan tachtig jaren lang duuïde. Voor de Nederlan-
ders was het een strijd om het bestaan, een strijd om
godsdienstige en politieke vrijheid, zooals de we-
reld nog nooit gezien heeft. Terwijl nu de strijd

aan den gang was, werden Portugal en Spanje ver-

eenigd onder de heerschappij van Koning Filips.
Het gevolg was, dat de haven van Lissabon voor alle

Hollandsche schepen gesloten werd. Dat was een
geweldige slag voor de handelaren, en met hen voor
het gansche volk van Nederland. Maar, zooals dik-
wijls het geval is, uit het kwade werd het goede
geboren. De nood leert bidden en werken. De ge-
wichtige vraag ontstond in menig Hollandsch ge-
moed : „Kunnen wij niet zeiven naar Indië varen?
Waarom zullen wij langer door middel van Lissabon
met het Oosten handelen ?" Het duurde ook niet
lang, of die gedachte werd verwezenlijkt.
Twee broeders, Comelis en Frederik Houtman,

wisten op de eene of andere manier het geheim der Por-
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tugeezen te Lissabon te ontdekken, en met dat kos-

telijk geheim naar hun vaderland te vluchten. Weldra
werd er een kleine Maatschappij opgericht in Am-
sterdam, en werden vier schepen aan Cornelis Houtman
toevertrouwd. Alzoo ging de ondernemende Hollan-

der op reis over zee naar de Oost, en bereikte

ook werkelijk het eilmd Java ! Van nu af was
voortaan de weg naar Indië ook voor Holland geopend,

en de alleenhandel der Portugeezen op den Indischen

Oceaan voor altoos voorbij.

Nog meer; de macht van Holland nam met ras-

sche schreden toe, terwijl die van Portugal even snel

afnam. Ja, het duurde niet lang of de Nederland-

sche vlag wapperde in de meeste havens van Oost-

Indië, terwijl de Portugeezen bijna overal voor hun
dapperen vijand de wijk moesten nemen. Alzoo ont-

wikkelde de tachtigjarige oorlog de edelste krachten

van het ééne volk, terwijl hoogmoed en rijkdom het

andere ten val brachten.



HOOFDSTUK V.

Be Kaapkolonie Gesticht.

(1652)

e Kaapkolonie werd in het jaar 1652 gesticht,

en dat wel door een Hollandsche Handelsmaat-

schappij. Wat de Portugeezen verzuimd hadden
te doen, werd door de ondernemende Hollanders in

den bloeitijd hunner geschiedenis verricht. Het was
echter niet de Regeering zelve, maar wel een Compag-
nie, die het fondament der Kaapkolonie legde. Het
gebeurde aldus

:

Toen Lissabon voor Hollandsche handelsschepen ge-

sloten werd, waren de kooplieden er natuurlijk het

meest over bekommerd. Voor hen was het eene levens-

kwestie, — de handel namelijk met het rijke Oosten.

Alzoo kwam het als vanzelf, dat de kooplieden
samenspanden en Cornelis Houtman voor de reis

naar Indië toerustten. Heel natuurlijk was het ook,

dat, na den gelukkigen afloop dier reis, er meer
dan eene compagnie van handelaren in de Nederlan-
den gevormd werd. Maar het duurde niet lang of
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men kwam tot de overtuiging, dat het onmogelijk was
om op die wijze den handel op de Oost te drijven.

De vijand was te sterk voor eenige afzonderlijke com-
pagnie. Men besloot dus om de verschillende com-
pagniën tot één groot geheel samen te smelten, en

alzoo kwam de wereldberoemde Nederlandsche Oost-

Indische Compagnie tot stand.

Nederland beleefde toen zijn heldentijd, en de

handelstand was vatbaar voor groote gedachten en

groote werken. Het kapitaal der compagnie bedroeg

meer dan een half milliotn pond sterling, en hare

rechten waren zoo groot en uitgebreid, dat men ver-

baasd staat, dat eene Regeering het wagen kon
zulke rechten aan burgers te verleenen. Trac-

taten kon de Compagnie met vreemde mogendheden
sluiten, oorlog verklaren, schepen bouwen, legers

verzamelen, forten oprichten en vrede maken.
Met reuzenschreden ging de Compagnie dan ook
vooruit; met kracht werd de handel met de Oost

gedreven; en, toen de Compagnie het toppunt van
haar welvaart had bereikt, wist men niet wie sterker

was, deze of de Reaeerino;.

Alzoo kwam het, dat de Kaapkolonie niet dooi-

de Regeering van Holland, maar door de Oost- Indische

Compagnie gesticht werd. De Compagnie zag de nood-

zakelijkheid ervan in eene vaste statie aan de Tafel-

baai te hebben, waar men zich behoorlijk van het

noodige voor den tocht naar Indië voorzien en tevens

van de vermoeienissen herstellen kon. De eerste stap

leidde tot een tweeden, de tweede tot een derden, en
spoedig was er een kleine kolonie aan de Kaap en
omliggende streken gevestigd.



HOOFDSTUK VI.

Jan van Riebeek,

e naam. van Jan van Riebeek zal nooit in Zuid-

Afrika vergeten worden, want hij was „de Stich-

ter der Kaapkolonie. 11 Hij was een eenvoudige

burgerman. Goede, fijne manieren had hij niet; maar
hij heeft goed en blijvend werk in ons land verricht.

Hij was een ijverige, werkzame, ondernemende man,
die zijn stempel duidelijk op zij ne omgeving afdrukte.

Hij was een groot liefhebber van allerlei werk-

zaamheden tot verbetering van het land rondom hem,
maar zijne taak was geen gemakkelijke. Men kan zijn

werk met dat der Vrijstaatsche en Transvaalsche voor-

trekkers vergelijken. Hij moest het land schoon en
bewoonbaar maken voor anderen, een wildernis

in een paradijs herscheppen, en het leven voor het

nageslacht gemakkelijk maken. Dikwijls leden van
Riebeek en zijn medekolonisten gebrek aan brood en
vleesch. Gedurig werd hun vee door wilde dieren

verscheurd. Met tranen moesten zij zaaien wat hunne
nakomelingen later met gejuich zouden maaien.
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Onder andere wordt ons verhaald van een prachtig

hengstpaard — het eenige aan de Kaap ! — dat

•dicht bij het Kasteel door een roofdier opgevreten

werd. B ij een andere gelegenheid was van Riebeek
aan 't wandelen in zijn tuin, toen hij onverwachts een

leeuw voor zich zag staan. Wij kunnen hem dus te

recht den eersten Voortrekker in Zuid-Afrika noemen.
Tien jaar lang worstelde de moedige stichter der

Kaapkolonie met de ruwe krachten der natuur, de

woeste dieren des velds, en de listige inboorlingen

rondom hem. Gelukkig had hij de gewoonte om dage-

lijks het een en ander op te teekenen in een Dagboek,

hetwelk later in het Hollandsch en het Engelsen ge-

drukt werd. 't Is een boekske, dat wel verdient te wor-
den gelezen, daar het ons een helderen blik geeft

in het hart, het karakter, de toestanden en de

omgeving van den eersten Commandeur der Kaap-
kolonie. Bij het lezen ervan wordt het ons duidelijk,

dat van Riebeek een buitengewoon standvastig karak-

ter had. Geen gewoon mensch zou het zoo lang als

hij aan de Kaap in die dagen hebben uitgehouden.

Zijn geloof en geduld, zijn moed en volharding wer-

den dan ook geduriglijk ten uiterste op de proef ge-

steld. Wanneer wij derhalve op de kaart van Zuid-

Afrika de woorden Riebeek-Oost, Riebeek- West en
Riebeekskasteel aantreffen, dan worden wij niet her-

innerd aan iemand wiens naam slechts in eenige

dorpen van ons land voortleeft, maar aan een man
wiens sporen voor altoos op ons vaderland zijn afge-

drukt, — Jan yan Riebeek, namelijk, den stichter

der Kaapkolonie.

2



HOOFDSTUK VII,

Simon van der Steil.

(1679—1699)

imon van (Ier Steil was een van de merkwaar-
digste opvolgers van Jan van Biebeek. Twintig
jaren lang was hij Commandant der kleine volk-

planting aan de Kaap, en gedurende dien tijd deed hij

meer dan genoeg om in ons land in eere te worden ge-

houden. Hij was een kleine, korte man, donker van kleur,

vol geest en leven. Zijn voornaamste kenmerk was
liefde voor zijn geboorteland. Hij was Hollander in

merg en been, en dweepte met de taal, de zeden, en

de gewoonten van zijn vaderland. Geen volk kon, naar
zijne meening, in de schaduw van zijn volk staan.

Geen land kon bij Nederland vergeleken worden
;
geen

taal was hem zoo schoon als de zijne. Hij was eén
hartstochtelijk Patriot, en bezat zoowel de edele deugden
als de verschoonbare vooroordeelen aan zulk een pa-
triotisme eigen.

Wat is er niet al door den ijverigen van der Steil

gedaan ! Wat is er niet in zijn tijd in ons land
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voorgevallen. De prachtige vallei waarin Stellenbosch

gelegen is, werd door hem ontdekt en gekoloniseerd.

De Namaqualandsche kopermijnen zrjn door hem per-

soonlijk gevonden. En, in zijne dagen vonden de ver-

volgde Hugenoten een toevluchtsoord in ons vaderland.

Zeer aangenaam is het in de oude geschiede-

nissen van Zuid-Afrika te lezen, hoe gehecht Gouver-

neur van der Steil aan Stellenbosch was. Zoo wordt
ons, onder andere, verhaald, dat hij zijn verjaardag

gewoonlijk aldaar doorbracht. Welk een leven en

vreugde heerschte er dan in het dorp der eiken, dat

zijn naam droeg! Allen kwamen hem groeten, en

allen werden vriendelijk door hem gegroet. De school,

die hij zelf gesticht had, werd door hem bezocht, en

de kinderen gingen op hunne beurt, in het gelid,

met een vlag vooraan gedragen, den ouden Heer in

zijne tent hunne hulde brengen.

Later werd er in Stellenbosch een echt Oudhol-

landsefie Kermis op zijn geboortedag gevierd, een feest,

dat niet minder dan veertien dagen lang duurde. 0,

welk een pret had men dan in het anders zoo

stille dorpje ! Er werd gekocht en verkocht, gege-

ten en gedronken, gespeeld en gedanst naar hartelust.

Een groote schietwedstrijd had bij die gelegen-

heden ook altoos plaats, maar het ging er gansch

anders toe dan bij onze schietoefeningen.

Er werd een paal geplant, waarop een houten

^papegaai" werd bevestigd.

De schutters stonden in een halven cirkel, zestig

voet van de schijf, en elkeen moest „vrijvuist"

schieten. Als iemand den kop van den houten vogel

afschoot, kreeg hij vier shillings ; als hij een rechter-

vleugel trof, twee shillings ; voor een linkervleugel was
de prijs één shilling en zes pence ; voor de staart slechts

één shilling, en voor een splinter kreeg men zes pence

!
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De gelukkige schutter echter, die de papegaai ter aarde

deed vallen, ontving van de Compagnie £5. en al

de inteekeningsgelden, die overbleven na aftrek der

kosten. Daarbij had hij nog de eer van „Koning der

Schutters" te heeten, en door de juichende menigte
naar zijn huis vergezeld te worden. Alzoo oefende

men zich destijds in het schieten op de Kermis, te

Stellenbosch en — in Holland.



HOOFDSTUK VIII.

De Hugenoten.

5

'jpXen van de belangrijkste gebeurtenissen in de
^"geschiedenis van Zuid-Afrika is de komst der

Hugenoten naar onze kusten. Het bloed dier

Fransche vluchtelingen vloeit door de aderen van bijna

alle Afrikaners. De afstammelingen der Hugenoten
zijn over geheel Zuid-Afrika verspreid ; hunne namen
worden overal gehoord; hun geloof en christelijk ge-

drag zijn tot heden nog het ideaal, dat een groot deel

van ons volk voor oogen houdt.

Wie zijn die Hugenoten? Zij zijn Fransche Prote-

stanten, die ter wille van hun geloof hun vaderland

verlieten. De zestiende eeuw was een eeuw van her-

vorming op godsdienstig gebied. Onder de leiding van
Luther, Calvijn, Zwingli en anderen, vond er een ge-

weldige afval van de leer en de kerk van Rome
in Europa plaats. Hunne woorden vonden overal

weerklank, en hunne leeringen overal bijval. Ook
Frankrijk werd in beroering gebracht door de

Protestantsche leer, en een groot aantal van het volk

verliet de Kerk van Rome. In het begin werden
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zij door de Regeering verdrukt en vervolgd, maar in

het jaar 1598 werd het beroemde Edict van Nanies

door Koning Hendrik IV uitgevaardigd, waardoor alle

Fransche Protestanten de vrijheid verkregen om God
op hun eigene manier te dienen. Van toen afhadden

zij rust, en het nieuwe geloof breidde zich snel naar

alle kanten uit.

De vijanden van de nieuwe leer hadden echter geen

rust. Zij lagen steeds op de loer om het plantje, dat

zoo welig groeide uit te roeien; en het gelukte hun
dan ook. In het jaar 1685, toen er een andere Koning

op den troon was, die weinig liefde voor de Prote-

stanten bad, haalden zij hem over, het Edict van

Nantes te herroepen. Van toen af begon de vervolging

der Protestanten op nieuw en heftiger dan ooit te

voren. Het bevel ging het land door : //Gij moet weer

Roomsch worden", en toen zij het land verlaten wil-

den, werd zulks hun op straffe des doods verboden.

Toen begon er een lijdensgeschiedenis in dat land,

zooals de wereld zelden gezien heeft. Als wilde beesten

werden de arme Protestanten achtervolgd, opgespoord,

en van kant gemaakt. Duizenden bezegelden hun ge-

loof met hun bloed, en nog meer vonden een toe-

vluchtsoord in Holland, Engeland, en andere landen.

Arm, bedroefd, en ter neergedrukt kwamen zij in die

landen aan, maar gelukkig werden zij hartelijk ont-

vangen en teederlijk verzorgd.

Holland is niet ver van Frankrijk, en daar de Ne-
derlanders het Protestantsch geloof bijna algemeen
hadden aangenomen, vluchtten de Hugenoten meest
allen daarheen. Daar hun tweede vaderland echter

zeer klein en dichtbewoond was, kwam men heel

spoedig op de gedachte om sommigen hunner naar
Zuid-Afrika te zenden. Alzoo geschiedde het, dat

ruim driehonderd Hugenoten in het jaar 1688 en daarna
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aan de Kaap aan wal stapten, en zich in Franschhoek,

Stellenbosch en elders vestigden.

Wie kan den invloed dier Fransclie geloofshelden

op ons land en volk nagaan ? Niet alleen waren
zij ijverige en knappe hoeren, maar ook godsdienstige

en ernstige rnenschen. In beide opzichten hebben zij

hun stempel op ons land en volk afgedrukt. Het
volk van Zuid-Afrika bestaat heden nog meeren-

deels uit boeren, en wij staan tot op dezen dag nog
bekend als een van de godsdienstigste volkeren op aarde.

Gode zij dank voor de gezegende overkomst naar

onze kusten van die vrome en diepzinnige vluchte-

lingen uit Frankrijk. Hun eenvoudig, kinderlijk, op-

recht geloof blij ve steeds het kenmerk van den Afrikaner !

/
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De Stavenisse (1685).

r is reeds meer dan één schip op Zuid Afrika's

rotsige kusten gestrand. Sommige zijn met
man en muis vergaan, zoodat de wereld niets-

van de gebeurtenis afweet. Van andere schepen weder-

om die vergaan zijn, zijn er aandoenlijke verhalen

voor het nageslacht bewaard gebleven. Zoo weten wij,

bijvoorbeeld, van zeker schip, genaamd Be Stavenisse,

dat op de reis van Indië naar Holland verongelukte, het

volgende. De schipper meende, dat hij nog ver van het

vasteland was, toen de wacht plotseling uitriep : //Land

!

land \" Het weêr was mistig, zoodat men niet goed
zien kon, en één der officieren antwoordde : ,/Neen,

't is een mistbank die gij voor land aanziet." Het
duurde echter niet lang, of het vaartuig was midden
in de branding, terwijl men het onheilspellend gedreun
der wateren tegen de rotsen duidelijk hooren kon.

Wat nu gedaan ? Het gevaar was groot, en er was
geen oogenblik tijds te verliezen. De alarmklok werd
geluid, en de ankers uitgeworpen ; maar het was reeds

te laat. Nog eenige uren en het schip was een wrak.
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De arme menschen aan boord moesten zoo goed zij

konden zich trachten te redden, en zestig hunner be-

reikten dan ook den wal, terwijl elf een ontijdig graf

in de golven vonden.

De plaats waar het schip strandde, was omtrent

zeventig mijlen ten zuidwesten van Durban gelegen,

en de ongelukkigen waren zonder dak of voedsel.

Zeven- en-veertig hunner namen toen het besluit

te voet naar de Kaap te stappen, .terwijl de ove-

rigen naar Durban gingen. Laatstgenoemden hadden
het geluk vier Engelschen, die npgen maanden vroe-

ger aldaar gestrand waren, te Durban aan te treffen,

en, na nog zoo wat vier maanden aldaar vertoefd te

hebben, begonnen zij met eigen handen een klein

scheepje te bouwen. Ach, dat was een gesukkel. Acht
maanden lang moesten zij er aan arbeiden. Eindelijk ech-

ter, was het werk toch klaar, en zij maakten zich gereed

voor rle gevaarlijke zeereis naar de Kaap. Padkost, in-

den vorm van kafferkoorn, gedroogd vlees ch, hoenders

en pompoenen, werd van de inboorlingen gekocht, en,

aldus van het noodige voorzien, gaven zij zich over

aan de groote wateren. Vijf hunner veranderden echter

op 't laatst nog van plan, verkiezende te Durban te

blijven; maar de anderen gingen langzaam en voor-

zichtig voort, al langs de kust, zonder kaart of kom-
pas, totdat zij de Tafelbaai bereikten.

Wie kan de blijdschap hunner aankomst aan de

Kaap beschrijven? Bloedverwanten en vrienden, die

alle hoop op weerzien aan deze zijde des grafs al lang

hadden opgegeven, ontmoetten elkaar op dien dag,

en stortten tranen van vreugde.

Maar wat was er van de anderen geworden, die te

voet naar de Kaap gegaan waren? Waar waren die

zeven-en-veertig man? Geen taal of tijding was er

van hen vernomen! Niemand wist iets van hen af.



26 KIJKJES IN ONZE GESCHIEDENIS.

Leefden zij nog, of waren zij al lang gestorven ? De
onzekerheid omtrent hun lot werd ondragelijk, en de

Regeering besloot er een einde aan te maken. De
kleine boot, die te Durban gebouwd was, werd uitge-

zonden om al langs de kust te zeilen en zoo mogelijk

de overgeblevenen te vinden. Bij de monding van de

Buffelrivier gekomen, zag men dan ook werkelijk

drie blanke menschen op een vlot het schip naderen.

Gretig werden zij opgenomen, en tot aller blijdschap

bleek het, dat zij tot de bemanning der Stavenisse

behoorden. Nog vijftien manschappen werden den dag
daarop aan boord genomen. Later zijn er nog drie

der vermisten door een ander vaartuig ontdekt, maar
de overigen waren óf gestorven óf verkozen liever

onder de inboorlingen te blijven wonen, dan tot de
beschaving terug te keeren.



HOOFDSTUK X.

G-onverneur Van Noot.
(1727—1729)

°^n de Openbare Leeskamer in de Kaapstad is er

^een boek, door zekeren Muntzel uitgegeven, dat

hoewel zeer lezenswaardig, niet geheel geloof-

waardig is. 't Is in het Duitsch geschreven, en geeft

voor de Levensbeschrijving te zijn van den heer Ru-
dolph Siegfried Alleniann, die onder Gouverneur
Yau Noot gediend heeft. Onder andere vindt men
daarin het volgend merkwaardig verhaal omtrent het

uiteinde van Yan Noot.

z/Uit wat wij verteld hebben omtrent Gouverneur
Yan Noots vriendelijke behandeling van den heer

Alleniann, zou de lezer billijkerwijze kunnen afleiden,

dat hij een ware menschenvriend was, — een soort

van goede engel in de gedaante eens menschen. Hij

was niets van dat alles. Hij was in den volsten zin

des woords alle mans vijand, — een duivel belichaamd.

De gemeene streken die hij verrichtte, de vernederingen

en zware straffen die hij allen oplegde, en zijn bru-
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taal gedrag tegenover hooge en lage ambtenaren,

burgers, soldaten, matrozen en slaven, liet overal de

pijnlijkste sporen achter.

Op zekeren dag besloten een dertig of veertig eol-

daten, door honger en ellende daartoe gedreven, om
den dienst der Oost- Indische Compagnie te ontvluch-

ten. Hun plan was : zoo veel kruit en lood als moge-

lijk in handen te krijgen, over de Kasteelmuren met
behulp van touwen te klimmen, en dan langs de kust

te gaan totdat zij ergens op Portugeesch gebied aan-

landden. Alzoo hoopten de ongelukkigen eindelijk hun
vaderland weêr te bereiken. Een van de samenzweer-

ders, echter, openbaarde het komplot aan den Gou-
verneur, en acht personen, die als de belhamels be-

schouwd werden, werden terstond in een kerker ge-

worpen, alleen voor ter dood veroordeelden bestemd.

Eén hunner, een Duitscher van adellijke afkomst,
werd door Luitenant Allenianii aangeraden zich

ziek te houden, en op een nacht werd hij uit het
Hospitaal gelaten en stilletjes aan boord van een
vreemd schip in de Baai gevoerd.

De andere zeven gevangenen kwamen er echter

slechter af. Zij werden voor het Gerechtshof gebracht,
en veroordeeld tot verbanning naar Batavia om aldaar

als matrozen te dienen. De Gouverneur was echter

zeer ontevreden over dit vonnis. „Zij zullen hangen,
de beesten \" riep hij uit, „zij zullen allen hangen!*
De Senaat protesteerde en pleitte ten gunste der
ongelukkigen; maar, het was alles te vergeefs. De
Gouverneur riep nog eens uit: „Ik neem de verant-
woordelijkheid op mij", en maakte alzoo een einde
aan de zaak.

Vroeg op den volgenden morgen, tusschen acht en
negen ure, werd het doodvonnis aan de zeven gevan-
genen voorgelezen, en werd hun aangekondigd, dat
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de uitvoering ervan om negen uur op den volgen-

den morgen zou plaats grijpen. Daarop kwam de

Predikant der Hervormde Kerk den kerker binnen om
de veroordeelden voor den dood voor te bereiden; maar
één hunner, zijnde een kandidaat in de theologie,

verzocht hem maar terug naar zijn huis te gaan, zeg-

gende dat hij en zijn metgezellen allen tot de Luther-

sche Kerk behoorden, en dat hij en een medekandi-
daat in de theologie zijn werk zouden trachten te

verrichten. De Predikant verkreeg verlof van den
Gouverneur, die weinig gevoel voor den godsdienst

had, orn zijns weegs te gaan, en de gevangenen
brachten het grootste deel van dien dag biddende en
zingende door.

Den volgenden morgen werden de gevangenen ge-

leid naar de plaats, waar de galg was. Een der kan-

didaten nam drie, en de andere twee der veroordeelden

bij zich, onder het gaan met hen biddende en hen
troostende. Bij de galg gekomen, baden zij nogmaals
tezamen en daarna namen zij op gevoelvolle wijze

afscheid van elkander. Millioenen tranen werden door

de soldaten en toeschouwers gestort; zelfs de leden

van den Senaat konden hunne aandoening en tranen

niet verbergen. Het laatste van allen werd een dei-

kandidaten naar de galg gebracht, en de beul was op
het punt het touw over zijn hoofd te werpen, toen

hij zeide : — //Vergun mij een oogenblikje ... ik heb
iets te zeggen*. De beul wachtte, en de kandidaat

wendde zijn aangezicht in de richting van het Kasteel

en het Gouvernementshuis, en riep uit met luide

stem: //Gouverneur van Noot! Ik daag u in ditzelfde

uur voor den rechterstoel van den Alwetenden God,

om aldaar rekenschap te geven van de zielen van

mijzelven en mijne vrienden'7
. //Nu, in Gods naam",

zeide hij daarna aan den beul, liet toe dat het touw
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hem om den hals gelegd werd, besteeg de ladder

met vasten tred, en spoedig hing hij daar, dood,

zonder een enkele worsteling.

Na de voltrekking van het vonnis ging de geheele

Senaat naar het Kasteel en het huis des Gouverneurs,

om naar gewoonte te rapporteeren omtrent de uit-

voering van het vonnis. Tezamen traden zij de groote

zaal binnen, waarin de vergaderingen van den Senaat

gehouden werden, en waarin de Gouverneur steeds

zijn middagmaal genoot. Daar zat de Gouverneur in

een leuningstoel aan het einde der zaal. Zij bogen zich

voor hem, maar hij gaf niet het minste teeken van

herkenning. De heeren kwamen nader om hem toe te

spreken, toen zij zagen dat hij beweegloos in zijn

stoel zat ! Hij was dood ; de wanhoop stond op zijn

gelaat geteekend, en hij zag er zoo akelig uit, dat

allen verschrikt en verbaasd terugtraden. De tijding

vloog spoedig naar buiten : „Van Noot is dood* ; maar
niemand kon of wou het gelooven, daar hij een half

uur te voren frisch en gezond gezien werd.
Een van de gevangenen, echter, zeker Winkelman,

kreeg het in het hoofd om uit te gillen: //Noot is

dood, nu is er geen nood*! Dat was het teeken voor
de andere gevangenen, die als in een koor uitschreeuw-
den: yNoot is dood, nu is er geen nood* ! Ja, spoedig
namen al de soldaten, werklieden en matrozen in
het Kasteel — neen, men kan met waarheid zeggen,
alles dat leven had — dat geroep op, en overal hoorde
-men: „Noot is dood, nu is er geen nood\"
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Vader Tulbagh.
(1751— 1771).

e meest beminde van al de Commandeurs, door

de Oost-Indische Compagnie over de Kaapko-
lonie gesteld, was Rijk van Tulbagh. Uit liefde

voor hem noemde men hem //"Vader Talbagh". Zijne

ouders waren arme menschen, zoodat hij op zestien-

jarigen leeftijd reeds de school verlaten moest om
iets te verdienen en zichzelven te onderhouden. Hij

ging in dienst bij de Nederlandsch Oost-Indische

Compagnie, en werd naar Zuid-Afrika gezonden, toen

hij nog geen zeventien jaien telde. Hij begon zijne

loopbaan aan de Kaap als Assistentklerk, maar heel

spoedig trok hij de aandacht der overheid tot zich.

Op zijn gedrag viel niets te zeggen, en zijn Averk

deed hij grondig en getrouw. Hij was de eerlijkheid

zelve, en op zijn woord kon men altoos staat ma-
ken. Daarbij was hij ook steeds vriendelijk in den

omgang en menschlievend van aard, zoodat elk hart

zich onwillekeurig tot hem getrokken gevoelde. Geen
wonder dus, dat hij langzaam maar zeker al hooger

klom in den dienst der Compagnie, en eindelijk in
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het jaar 1751 Gouverneur der Kaapkolonie werd.

Groot en algemeen was de vreugde aan de Kaap,

toen „Vader Tulbagh" tot dien rang verhoogd werd.

De toekomst rechtvaardigde die algemeene blijdschap

ten volle, want van toen af kwamen de goede

hoedanigheden van Vader Tulbagh helderder dan

ooit te voorschijn. Hij bleef dezelfde goede, god-

vruchtige, hartelijke en nauwgezette man, die hij al-

toos was. Alleen had hij als Gouverneur veel

meer gelegenheid om zich als zoodanig te openbaren.

Rijken en armen vonden in hem een vriend. Om-
kooperij en verdrukking werden door hem uit het

land verbannen. Hij was niet slechts de regeerder,

maar ook de raadsman zijner onderdanen.

In zijne dagen verkregen de kolonisten ook veel

meer vrijheid dan zij te voren genoten. De handel

begon te bloeien en er was geld in overvloed. Er
was groote vreugde in het gansche land onder zijne

regeering, en, toen Vader Tulbagh den adem uit-

blies in 1771, werd hij door de burgers beweend, ge-

lijk een goede vader door zijne kinderen beweend wordt.

Maar, deze lieflijke schilderij had, zooals alle mooie
schilderstukken, ook wel hare schaduwzijde Het was
niet altoos zonneschijn en vreugde in de dagen van
Vader Tulbagh. Ook deze was een man van zijn

tijd, en kon zich niet geheel en al boven den geest

zijns tijds verheffen. Ja, in één opzicht was hij nog
zwakker dan zijn tijdgenooten. Hij was er zoo bij-

zonder op gesteld, dat zijne burgers allerlei lastige

en, in ons oog, kinderachtige wetten nakwamen. De
groote man was bijzonder gesteld op allerlei kleine

uiterlijke teekenen van eer en onderdanigheid van
<le zijde des volks. Hij was in dezen, bij uitnemend-
heid, een kind zijns tijds. Zoo mocht niemand bij-

voorbeeld, behalve personen van den hoogsten rang,
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regenschermen onder eenige omstandigheid dragen!

De goede onderdanige burger moest zich eenvoudig

laten nat regenen, met vrouw en kind, als hij bij

geval met de zijnen in ongunstig weêr moest uit-

gaan. Als iemand voorbij het huis van den Gou-
verneur ging, moest deze zijn hoed eerbiedig af-

nemen. Ontmoette iemand den Gouverneur op weg,
zoo moest hij haastig uit zijn rijtuig springen,

€n met den hoed in de hand staan, totdat Mijnheer

voorbij was. Wee den armen man, die verzuimde

op te staan bij het binnentreden van den Gouver-

neur in de kerk des Zondags ! Hij kon voor zulk

eene misdaad zelfs uit de Kolonie verbannen worden.

Ook de dames van dien tijd waren door allerlei

lastige bepalingen verhinderd zich te kleeden zoo

als zij wilden. Lange slepen waren haar verboden'!

Elke bruid en bruidsmeisje moest naar haar rang en

stand gekleed gaan, en weinigen hadden het voor-

recht zich in zijde te tooien, of met juweelen te

versieren. Om met twee paarden op straat te rij-

den, of' meer dan een zeker getal dienstboden te

hebben, moest men al heel wat beteekenen in de

Kaapkolonie van die dagen. En zoo waren er

meer wetten, die, tot onze verbazing, vooral door den

goeden Vader Tulfeagh gehandhaafd werden. De
naam en de eer van Rijk van Tulbagh leden echter

niet in het minst door deze zwakke zijde van zijn ka-

rakter. Men was aan zulke dingen gewoon en wist

niet beter in die tijden, en, toen de brave man ten

grave gedragen werd, was de Kaapstad vol met

menschen, die van alle kanten toestroomden. Met
alle mogelijke uiterlijke plechtigheid en innerlijke

droefheid werd zijn stoffelijk overschot onder het pla-

veisel der Nederduitsche Gereformeerde Kerk ter aarde

besteld.

3
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Woltemade,

n het jaar 1773 strandde een schip,, ge-

naamd de „Jonge Thomas", in de nabijheid

van den mond der Zontrivier. Het vaartuig was
beladen met goederen voor de Oost bestemd, en

behoorde aan de Oost-Indische Compagnie. Er waren
meer dan tweehonderd zielen aan boord, toen het

ongelukkige schip langzamerhand door de baren,

niet ver van wal aan stukken werd creslagen. Toen
de Gouverneur hoorde wat er gebeurd was, zond

hij een aantal soldaten daarheen met het bevel zoo

ceel mogelijk van het goed te redden. En de menschen
die in levensgevaar verkeerden ? Aan hen werd niet

gedacht. Zij moesten aanzien, hoe het een en

ander, dat uit het schip gespoeld werd, door de

soldaten aan wal werd opgeraapt, terwijl niemand
zich over de levenden- aan boord scheen te bekom-
meren. Zij riepen om hulp ; men hoorde hun ge-

schreeuw boven het geloei des winds en het gedruisch

der wateren, maar — liet goed der Compagnie moest



WOLÏEMADE.

in de eerste plaats gered worden, zij konden maar
met het schip vergaan.

Doch ziet ! daar komt een man te paard snel aan-

gereden. Hij begrijpt in één oogenblik den toestand

van zaken, en zijn groot en edel hart wordt bran-

dende in hem. ,/Wat kan ik voor die ongelukkigen
doen? 7' dacht hij. Hij ziet in 't rond, en laat

zijne gedachten gaan over alles, maar weet geen
raad. Ja, één ding blijft hem nog over, hij zelf en

zijn trouw dier kunnen hun leven voor die men-
schen desnoods opofferen. Het zinkend schip is

slechts een steenworp van de kust; er is kans om het

te bereiken. De dappere man spoort zijn paard aan,

en begeeft zich in de woedende wateren. Het edele

die-r gehoorzaamt de stem zijns meesters en klieft de

golven op krachtige wijze. Nu en dan zijn paard

en ruiter als 't ware begraven onder het spattend

schuim. //Zullen zij omkomen ?" is de vraag van elk

hart. //Neen, daar zijn zij weer, en dat wel nader

bij het schip dan te voren. Ziet ! zij komen nader

en steeds nader tot de ongelukkigen aan boord

van de //Jonge Thomas 7
', die hiiHne oogen nauwe-

lijks gelooven kunnen. Daar zijn zij bij het wrak,

vermoeid en afgemat, maar toch behouden en vol

moed." Na eenige oogenblikken zien de laaghartige

soldaten aan wal hen weer terugkeeren. //Maar, wat
drijft aan beide zijden van het dier? Het zijn men-
schen, die zich aan de stijgbeugels vastklemmen, en

alzoo naar wal zwemmen, of liever, getrokken wor-

den. Is dat mogelijk? Zal het dier zijn zwaren

last in veiligheid naar het strand kunnen brengen?

Ja, daar staan zij allen op het drooge, de redders

en de geredden.*

Intusschen zijn de soldaten nog altoos bezig

vaten, balen, kisten en dergelijk goed uit het water
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te halen. Met de drenkelingen hebben zij niets te

maken; zij houden zicb stipt aan hunne bevelen.

Het werk der redding wordt dus slechts aan dien

grijsaard overgelaten, of liever, aan hem en zijn

paard. Wederom begeven zij zich in de bruischende

bareu
;

zij bereiken wederom het schip, en, nog
twee menschenlevens zijn gered. Tot zeven maal toe

waagt de held zijn leven in de onstuimige zee, en

redt op die wijze niet minder dan veertien zielen.

Meer kon hij echter niet doen. Hij was afgemat en
zijn trouwe helper was uitgeput. //De geest was wel
gewillig, maar het vleesch was zwak. 7' En toch, hoort!

het geroep om hulp duurt steeds voort, en dringt

hem door oor en hart. //Help! help!" klinkt het,

luider dan de storm. Wie kan zoo iets aanhooren,
en niets doen? Daar snelt de grijze man met zijn

liefdevol hart nogmaals de drenke'ingen te yemoet,
maar — om nooit weer terug te keeren ! Helaas

!

zij vonden beiden hun graf in de wreede wateren,
dicht bij het zinkend schip.

De naam van dien onvergetelijken held is Wolteinade,
maar niemand kent den naam van zijn trouwe paard.
Beiden zijn daar bij de monding der Zoutrivier, dicht
bij de Kaapstad, gestorven; hunne daad is onster*

fdijk, omdat zij voor anderen stierven.
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Een Pijnlijke Geschiedenis.

G/

^)nder de vele schepen, die op onze kusten ver-

ongelukt zijn. is er wellicht geen, dat zoo veel

belangstelling opgewekt heeft als de Grosveuor.
In Juni 17S2 zeilde het schip van de Indische

kust terug naar Engeland. Er waren vele menschen
aan boord, en men zag met verlangen uit naar den
dag waarop het vaderland weer in 't zicht zou komen,
Maar, weinigen hunner hebben het genot gesmaakt
hun land te bereiken. Op den 4den Augustus
immers, kwam het vaartuig in aanraking met een

rotspunt nabij de monding der St. Jansrivier, en

spoedig was het een totaal wrak. Het grootste deel

der bemanning, en waarschijnlijk al de passagiers,

waaronder zich officieren van hoogen rang, dames
en kinderen bevonden, kwamen wei veilig aan wal,

maar slechts negen hunner kwamen uiteindelijk te

Kaapstad aan. Al de overigen, bemanning zoowel als

passagiers, mannen, vrouwen en kinderen, bezweken
op weg onder de pijnlijkste omstandigheden.
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Wegens de moeilijkheid ooi voedsel voor zoo velen

tezamen te krijgen, besloot men spoedig tot eene ver-

deeling in verschelden partijen, in de hoop dat de

eene of andere afdeeling, althans, in veiligheid bij

vrienden zon aanlanden.

Aandoenlijk vooral is het verhaal van de wijze

waarop ééne partij zekeren knaap, acht of negen

jaren oud, genaamd Law, oppaste en verzorgde.

Hij was de oogappel der schipbreukelingen, en vooral

de „steward" was bijzonder aan hem gehecht. De
kleine jongen veiduurde allerlei ellende en pijn met
het meeste geduld, totdat hij ergens ten zuiden der

Zondagsrivier den adem uitblies. De u steward" was
zoo aangedaan over zijn verlies, dat zijne vrienden

de grootste moeite hadden hem van des jongskens

graf weg te krijgen, en den volgenden dag- reeds

yolgde hij zijn lieveling naar de eeuwigheid. De naam
van dien edelmoedigen en trouwen man was Henry
Lillbume, één van de edelste zielen, die met de Gros-

nenor verongelukten.

Een klein aantal schipbreukelingen bereikte, na
veel moeite en lijden, de Kaapstad, en terstond na
hun aankomst, werd er eene expeditie door den
Gouverneur gezonden om de overgeblevenen op te

zoeken. Slechts nog drie blanken werden gevonden!
Al de anderen werden als dood of verloren be-

schouwd, en men keerde bedroefd terug naar de Kaap.
In het jaar 1790 werd eene tweede Expeditie, onder

den heer Jacol) van Reenen, door de Engelsche Re-
geering uitgezonden, want de bloote gedachte, dat er

wellicht nog ergens van de passagiers of bemanning
van het schip konden rondzwerven, of, erger nog,

dat er van de vrouwen in de handen der barbaren
gevallen waren, was voor de familiebetrekkingen der
verlorenen ondragelijk. Geen enkel persoon werd
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ditmaal echter gevonden, en men kan met veiligheid

aannemen, dat allen het lot van den kleinen Law
gedeeld hadden. De een na den ander is aan honger

of ziekte bezweken.

Tot op dezen dag echter, heerscht er een geloot'

onder velen in Engeland, dat drie jonge dames, dochters

van Generaal Campbell, die passagiers aan boord der

Grosvenor waren, gedwongen werden de vrouwen van

Kaneropperhoofden te worden. Tan Reenens jour-

naal is echter een afdoend bewijs voor het feit, dat

al de Enropeesche vrouwen, die aan boord waren, omge-
komen zijn.

/
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De Slag bij Muizenberg,

cJ)

egen het einde der achttiende eeuw vonder*

q groote veranderingen op politiek gebied in de

groote wereld plaats. De Fransche Revolutie

sehudde geheel Europa tot in hare diepste wortelen.

De volkeren schenen overal moede te zijn van de

oude regeeringsvormen, en naar een Republiek te

verlangen. Alzoo gebeurde het, dat ook in Holland de

bestaande regeering voor de zoogenaamde Butaafsche

Republiek moest plaats maken. De Stadhouder van

Holland vluchtte naar Engeland, — destijds den
grootsten vijand van Frankrijk. Daarop volgde een

nauwe vereeniging tusschen Frankrijk en de Bataafsche

Republiek, waarmede Engeland allesbehalve gediend

was. Er was gevaar, dat de buitenlandsche bezittingen

van Holland in de handen der Franschen zouden
overgaan, en derhalve besloten de Engelschen, op
verzoek van den verbannen Prius, het oog op de Kaap-
te vestigen.

Op den lldtn Jun i van iie t
j
aar 1795 wer(j q01>

verneur Sluysken door de tijding verrast, dat er negen
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oorlogsschepen te Simonsbaai voor anker lagen. Ter-
stond riep hij zijn politieken Raad bijeen op het

Kasteel, want hij was ongerust, hoewel hij nog niet

wist van waar die schepen kwamen.
Den volgenden dag kwam er een brief van den

Engelschen Admiraal aan het hoofd der Regeering met
verzoek bij hem aan boord te komen. Het antwoord
daarop was natuurlijk „Neen". Den dag daarop kwa-
men drie Engelsche officieren aan het Kasteel met
een bevelschrift van den Prins van Oranje uit Enge-
land, den Gouverneur bevelende de Engelschen in

zijne forten en havèns toe te laten ter bescherming
tegen Frankrijk. De Raad nu was zeer gehecht aan
het Huis van Oranje, maar nochtans had men geene-

vrijmoedigheid dit bevel te gehoorzamen. Het ant-

woord van den Gouverneur was dus kort en bondig

:

//Indien de Franschen komen, zullen wij om hulp

vragen, nu niet."

Daarop kwam het bericht dat Generaal Craig zelf

naar de Kaap zou komen. De verontrustende tijdingen

verbreidden zich door het land, en de burgers van.

Stelleilbosch en elders stroomden naar de Kaap.

Op den 15<len Juni werden twee honderd gewapende
ruiters naar Muizenbergstrand verzonden om den

vijand aldaar op te wachten. Nog eens werd het

voorstel gedaan om de Kaap voor een tijd onder

Engelands vleugelen te stellen, maar de Raad was

daartoe niet te bewegen. Luitenant Kolonel De Li 11e-

kreeg het bevel over de troepen, maar het schijnt,

dat hij en eenigen zijner onderofficieren met een

verdeeld hart te werk gingen. Terwijl zij uiterlijk

met de troepen samengingen en met den Raad sa-

menwerkten, waren zij in hun binnenste niet van

plan de vrienden van Oranje erg lastig te vallen.

De Engehche soldaten marcheerden op den 7den Au-

gustus van Simonsstad naar de Kaap, terwijl eenige
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oorlogsschepen langs de kust in dezelfde richting

zeilden. Weldra kwam het kamp te Muizenberg in

het gezicht ; een paar schoten werden afgevuurd, en —
de dappere De Lille nam de wijk! Toen de burgers

buiten bereik der kanonnen van de schepen waren,

keerden zij zich eenige malen tegen hunne vervolgers,

en dat wel met zulk goed gevolg, dat de vijand naar

Muizenberg terugtrok. Van eigenlijken tegenstand

kan men hier niet spreken. De slag te Muizenberg
is den naam van slag niet waardig.

Op den !Kten Augustus werd de Engelsche macht
door driehonderdvijftig soldaten uit St. Helena
versterkt, en later liepen er nog vijftien Engelsche

oorlogsschepen, met drieduizend troepen aan boord,

de Simonsbaai binnen. Aan tegenstand tegen zulk een

macht viel niet te denken, daarom keerden vele burgers

naar huis terug. Toen nu op den 14<len September
het Engelsche leger zich van Muizenberg naar de

Kaapstad wendde, ontmoette het weinig weerstand
van de weifelende officieren en verwarde troepen der

Compagnie. De Raad gaf dan ook spoedig de hope-
looze taak van verdediging tegen den vijand geheel

op, en op den l-Gden September 1795 werd de Kaap
aan Engeland overgegeven.
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De Slag te Blauwberg (1806).

a den slag te Muizenberg bleven de Engelschen

jv2 acht jaren in bezit van de Kaap, maar toen

de vrede tusscben Frankrijk en Engeland her-

steld was, werd de Kaap wederom aan de Bataafsche

Republiek teruggegeven. Dit geschiedde in het jaar

1803. Nog geen drie maanden na de teruggave echter,

brak er weer een oorlog uit tusschen Engeland en

Holland, en op den 4<len Januari van het jaar 1806

zeilden drie-en-zestig Engelsche oorlogsschepen de Ta-

felbaai binnen. Gouverneur Jansens had slechts twee-

duizend manschappen onder zich, terwijl de vijand

zesduizend telde ; toch besloot hij zich dapper te

verdedigen.

Op den 6den Januari begonnen de Engelsche sol-

daten op 't Blauwbergstrand te landen. De zee was

zoo onstuimig, dat niet minder dan vijf-en-dertig sol-

daten dien dag verdronken; den volgenden dag ging

het gemakkelijker, zoodat men zelfs kanonnen aan wal

bracht. De dappere Gouverneur ging den vijand te
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gemoet met een klein leger, bestaande uit soldaten,,

burgers, Maleiers, Hottentotten, en zelfs slaven, en-

vroeg op den morgen van den Ssten Januari kwamen
de twee legers met elkander op 't Blauwbergstrand

in botsing. De burgers weerden zich dapper, en het

grootste deel van het vreemde mengsel onder den
Gouverneur gedroeg zich ook flink, maar bijna al

de soldaten gingen op de vlucht, en Gouverneur Jan-
sens moest de wijk nemen.

Op den volgenden dag werd er een vredevlag dooi-

de Hollanders uitgezonden met verzoek om een wapen-
stilstand van twee dagen, in welken tijd de voor-

waarden van overgave konden worden geregeld. Te vier

ure in den namiddag van den 10 clen Januari werden de
voorwaarden dan ook te Papendorp geteekend. Al de
Bataafsche Ambtenaren, die zulks begeerden, konden
naar hun vaderland teruggaan. Een der beste schepen
werd ter beschikking van Gouverneur Jansens gesteld,

die ook de vrijheid had zijn eigen gezelschap voor
de terugreis te kiezen. Al de kanonnen, wapenen,
staatsgelden, en publieke eigendommen vielen den
overwinnaar in handen. Alzoo werd de Kaapkolonie
voor de tweede maal door de Engelschen veroverd
om ditmaal een deel van het Britsche Rijk te blijven,

hetwelk zij tot op heden nog is.
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Slachtersnek (I).

&
iet verre van het dorpje Bedford, in de Kaap-
kolonie, is een kleine hoogte, nabij de Bavi-

aansrivier, die den naam van ,/Slachtersnek"

draagt. Verplaatsen wij ons in den geest aan den voet

van dien heuvel op den 9<*èn Maart van het jaar 181(3,

zoo zien wij er een hartroerend tooneel plaatsvinden.

Ziet ! op dien heuvel staat een galg met zes

tomven eraan gehecht. Voor wie is die galg opge-

richt? Voor wie hangen die stroppen daar? Voor zes

Afrikaner boeren : Hendrik Prinsloo, Stephanus Both-

ma, Cornelis Faber, Theunis de Klerk, Abraham Carel

Bothma, en Willem Frederik Krngel. Zij zijn ter dood

veroordeeld door den rechter, en zullen weldra op-

gehangen worden. Een groot aantal mannen en vrouwen
staan rondom de galg — de familiebetrekkingen

en vrienden der veroordeelden. Daar komen de vijf

mannen aan, begeleid door een aantal soldaten. Zij

zijn kalm en onderworpen in hun lot, als menschen
die de rechtvaardigheid van hun vonnis erkenne



46 KIJKJES IX ONZE GESCHIEDENIS.

De Weleerw. Heer Tobias Herold, destijds Nederduitsch

Gereformeerd Predikant te George, is met ben en

troost hen met stichtelijke woorden uit den Bijbel.

Zij komen steeds nader en nader... Daar zijn zij bij

de plaats waar de dood hen wacht. De stroppen

worden hun om den hals gezet; zij verbleeken terwijl

zij de galg aanschouwen ;
geen oog is er onder

al de toeschouwers, dat niet met tranen gevuld is

geen hart, dat niet van medelijden overloopt. Hier en

daar staat eene moeder, eene echtgenoote, eene

zuster, die onophoudelijk snikt en weent. Maar, er is

niets aan te doen; het vonnis moet voltrokken wor-

den, en, op een gegeven teeken worden de zes sterke

mannen in de eeuwigheid geslingerd. Neen ! nog niet...

er kraakt iets ... de galg is gebroken ! Het gewicht

dier zware mannen was te veel voor de galg ... de

gehangenen vallen ter aarde.

yEen teeken van den hemel ! Ze zijn vrij, ze zijn

vrij l" roept de opgewonden schare uit. De ongeluk-

kigeu staan langzaam op, kijken rondom zich, en

kunnen hunne oogen niet gelooven. Zij leven nog !

Hunne bloedverwanten snellen naar hen toe om hen
te omhelzen, maar dat mag niet. De soldaten komen
tusschen beiden

;
zij moeten de bevelen gehoorza-

men. Er is geen genade voor die mannen, zij moeten
sterven.

Wederom wordt de galg klaar gemaakt ; maar dit-

maal gaat men ze één voor één ophangen. Eén voor

één worden zij voor het aangezicht der ontroerde toe-

schouwers in de eeuwigheid geslingerd. Wij bedekken
onze oogen, en houden de ooren dicht, want het ge-

schrei der aanwezigen doorboort ons de ziel.

Nadat alles voorbij was smeekte men : //Geef ons
toch de lijken, dat wij ze behoorlijk begraven kun-
nen ;" maar ook dat mocht niet geschieden. Anders
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luidde liet vonnis ; onder de galg, op dien heuvel moes-

ten zij begraven worden.

Met gebroken harten en betraande wangen ging

de schare huiswaarts, maar het woord /;Slachtersnek /'

is in hun hart gegrift. Ja, tot op dezen dag kan
de Afrikaner dat woord niet vergeten.
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Slachtersnek (II).

ie vijf mannen waren schuldig, ongetwijfeld

eg waren zij schuldig; maar, hun vonnis was te hard,

ot kon, ten minste, op handiger wijze zijn vol-

trokken. Die mannen waren tegen hun wettige over-

heid opgestaan ; ook hadden zij getracht de Gaika's

om te halen om met hen de wapenen tegen de Re-

geering op te nemen. Maar, dat hadden zij gedaan
omdat er bloed vergoten was in de familie Bezuiden-

liout, en omdat hun eigen bloed daardoor verhit was.

Gaan wij een weinig terug om dit alles te begrijpen.

Zeker boer uit het district, genaamd Frederik Bezui-

denliout, werd door zijn Hottentotjongen beschuldigd

wegens mishandeling hem door zijn baas aangedaan.

Bezuidenliout was een man van een oploopend humeur,
en toeu hij gedagvaard werd, wou hij ten eenenmale
niet voor het Hof verschijnen. Eenige Hottentotsche

soldaten werden toen naar zijne woning gezonden om
hem te arresteeren. Bezuidenliout schoot op hen met
zijn geweer toen zij hem naderden, en daarop
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vluchtte hij met een van zijne bedienden in een

bosch, dicht bij zijn huis, alwaar hij zich in eene

spelonk verborg. Na heel wat zoekens ontdekten de

soldaten zijne schuilplaats, riepen hem toe zich over

te geven, en toen hij weigerde zulks te doen, vuur-

den zij in de spelonk. Een kogel, in den blinde ge-

schoten, trof den armen man met doodelijk gevolg.

Toen men hem vond, was hij reeds een lijk.

Den volgenden dag vond zijne begrafenis plaats, en

daar bij zijn geopend graf riep zijn broeder, JanBe-
znideiihoiit uit: //Nimmer zal ik rusten totdat de dood

van mijn broeder gewroken is * Zijne woorden von-

den weerklank in menig hart ; er ontstond eene be-

roering onder de lijkgangers ; en eer men het graf

verliet, was een eenparig besluit genomen om den

•dood van Bezuideuhout te wreken.

Kort daarop vergaderde men te Slachtershek, al-

waar de plechtige eed werd afgelegd door een aantal

Boeren, dat zij elkander tot in den dood getrouw

zouden zijn ; maar — eer zij eraan dachten, waren

de troepen der Regeering in hun midden ! De meesten

hunner werden gevangen genomen, maar Jan Bezui-

denkont en nog eenige anderen wisten te ontkomen.

Zij werden echter spoedig door de soldaten achterhaald,

en allen, behalve Jan, gaven zich over. Toen laatst-

genoemde met zijne vrouw, Martha, en zijn zoon van

veertien jaren achterhaald werd, begon hij heel be-

daard op zijne vijanden te schieten. Dood mochten zij

hem hebben, maar levend nooit, was het voornemen

van den hartstochtelijken maar dapperen man. Zijne

•echtgenoote steunde hem in dat hopeloos besluit en

laadde dé geweren voor hem en haren zoon. Alzöo

vochten die drie totdat zij allen, gewond en uitgeput,

gevangen genomen werden. Eenige uren later blies

Jan Bezuidenhont den adem uit, want hij was cloode-

4
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lijk gewond. Niet lang daarna stonden negen-en-dertig

boeren voor het Gerechtshof te Uitenhage terecht en

werden zes hunner ter dood, en de overigen tot andere

straffen veroordeeld. Men hoopte echter vrij alge-

meen in het land, dat de Gouverneur het dood-

vonnis zou veranderen, maar slechts één van de zes

kwam van dat vonnis vrij. De overigen moesten op

dezelfde plaats, waar zij den eed van opstand tegen

de Regeering gezworen hadden, een schandelijken dood
sterven, zooals wij reeds gezien hebben. En hiermede
nemen wij afscheid van een van de pijnlijkste en don-

kerste bladzijden in de geschiedenis van Zuid-Afrika.



HOOFDSTUK XVIII.

Makanna.

en van de merkwaardigste Kaffers, die Zuid-

Afrika ooit heeft opgeleverd is Makanna. Hij

was niet slechts een dappere krijgsman, maar
speelde ook de rol van een profeet onder zijn volk.

Hij was een man met een grooten geest en bezield

met hooge idealen. De invloed dien bij over zijne

stamgenooten uitoefende, was verbazend. De mach-
tigste opperhoofden bogen zich voor hem; ganscke

volkeren erkenden zijne heerschappij en gehoorzaam-
den zijn bevelen. Grijze raadsmannen vroegen hem
om raad, en volgden hem als kleine kinderen. Zijn

woord was „Ja en Amen" voor de Kaffers, want zij

meenden, dat hij een bijzondere gunsteling der Goden
was. Hij was meer dan een gewoon mensch in de

oogen van zijn volk. En hij zelf gaf voor, dut hij

een bijzondere gemeenscbup met de geestenwereld

onderhield. Ja, hij ging zóó ver een nieuwen
godsdienst aan zijn volk ie verkondigen, — een

godsdienst bestaande uit een mengsel van heidensche

overleveringen en bijgeloovige gewoonten met het
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een en ander, dat hij van het Christendom geleerd

had. Geen wonder dus, dat men hein als een Profeet,

een man Gods, een Heilige onder zijn volk ver-

eerde.

De man was ongetwijfeld een van de edelste, diep-

zinnigste en grootste Kafferhelden, die wij in de ge-

schiedenis aantreffen. Men zegt, dat hij de Kaffers

het eerst leerde hunne dooden te begraven. Vóór
zijn tijd was men gewoon de lijken eenvoudig
op een afstand van de kralen te slepen, waar ze

door de wilde dieren of roofvogels werden opge-
vreten. Nog andere dingen worden aan zijne leering

en zijn voorbeeld toegeschreven; maar voor ons is

de naam van Makanna vooral verbonden met den
aanval qp Grakamslad, die in het jaar 18 19 plaats had.

In stilte had de groote Kafferheid en Profeet zijne

heirlegers in de dichte bosschen aan de oevers der
Groote Vischrivier verzameld. Niemand onder de
blanke inwoners der Kolonie wist wat er gaande was,
en toch had hij een leger van 9000 man op de
been. Zijn doel was groot en een Kafferpatriot

volkomen waardig — hij wou den blanken indringer
(;ens voor altijd uit zijn land verdrijven, en de ver-

schillende kleine, onder elkaar verdeelde Kafferstam-
men van Zuid-Afrika tot één machtig Rijk vereeniffen.

brelijk een woeste stormwind snelden de zwarte
Kafferbenden op Grahamstad los. Destijds was die

stad den naam van stad niet waardig
;

zij was maar
een klein dorpje met weinig ingezetenen. De Kaf-
fers werden door hun leidsman zoo aangevuurd, dat
zij zichzelven in dapperheid overtroffen. Niettegen-
staande de kogels uit kanon en geweer op hen
regenden, stormden zij toe op de stad met assegaai
en schild in de hand. Zij vielen bij honderdt allen,

maar de stem van Makanna vervulde hen met ono-e-
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kenden moed. Meer dan eens drongen zij bijna tot

binnen ia de stad, maar ten slotte behaalde de
kleine bende verdedigers een schitterende overwinning
op den vijand. De doodelijke wapenen en de meerdere
bedrevenheid der blanken waren te machtig voor de
wilde en ongeoefende Kafferhorden. Gelijk de gol-

ven der zee zich tegen de stevige rotsen te pletter

slaan, alzoo werden de wilde troepen van Makaima
door de verdedigers van Grahamstad gebroken. Bijna

twee duizend dooden of gewonden lieten zij achter

op het slagveld, alvorens zij weer naar de bosschen
der Vischrivier terugtrokken.

Thans brak de dag der wrake en vergelding aan
voor de Engelsche troepen. Spoedig was er een
sterke macht op de been, bestaande uit burgers en

geoefende troepen , en, als kaf voor den wind, dre-

ven zij de Naturellen voor zich uit. Er was weinig
of geen tegenstand; de moed der Kaffers was geheel

en al gebroken; hun vee werd bij duizenden buitge-

maakt door den overwinnaar.

Niet lang daarna vond er een zeer zonderlinge ge-

beurtenis plaats. Makaima, de oorzaak van al dien

strijd, de aanvoerder der Kafferstammen, de ziel van
den opstand tegen de blanken, kwam op zekeren dag
met twee zijner vroawen naar het kamp zijner over-

winnaars aanstappen, en gaf zich vrijwillig aan Land-
drost Stockenstrom over ! Gelijk een Romein uit de

oude tijden ging hij op naar den Landdrost, zeggende

:

«Indien ik den oorlog veroorzaakt heb, laat mij nu
zien of mijne overgave weêr vrede in mijn land zal

brengen. /; Zijn arm volk was uitgeput; hun vee was
•hun ontnomen, en de hongersnood stond voor de

deur, als de oorlog langer duurde. Makaima kow

het lijden van de zijnen niet aanzien, en daarom

offerde hij zich op om hen te redden.
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Edele Makauna! wij eeren u voor de grootheid

awer ruwe ziel. Een heiden waart gij. maar uw hart

was niet verre van het Kruis van Hem, Dien gij niet

kendet.

Het uiteinde van dien Krijgsman-Profeet was bij-

zonder treurig. Men voerde hem naar Robbeneiland,

alwaar hij als een krijgsgevangene bewaakt werd.

Dit was te veel voor zijn rusteloos gemoed en hoog-

moedige natuur. Hij dorstte naar vrijheid, hij verlangde

naar zijn land en naar zijn volk. De gedachte aan een

levenslange gevangenschap was hem te ondragelijk,

zoo besloot hij van daar te vluchten. Met een paar

metgezellen stapte hij op zekeren nacht in een

schuit met het doel aan het Bhiuwbergstrand te

landen ; maar toen zij bij de kust kwamen, sloeg de

boot om in de branders. Makamia werd nooit weer
gezien

;
hij verdronk toen hij op het punt stond zijne

vrijheid te herwinnen. Zijne makkers kwamen veilig

aan wal, en maakten zich spoedig uit de voeten; maar
te vergeefs zagen de treurende stamgenooten uit naar
hun lieveling. Jaren lang weigerden zij te gelooven
dat de machtige Uxeli of' Linkscli (zooals de Boeren
hem noemden) gestorven was. //Hij komt weer", zeiden

zij gedurig, want zij hadden hem zeer lief'. In het

jaar 1890 echter, gaf' ook zijne familie alle hoop op
wederzien op, en begroef' toen op de wijze der Kaffers

zijne private gereedschappen en versierselen.
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De „Set tier s."

et woord ,/Settlers" wordt dikwijls in ons land

gehoord. Hollandsche zoowel als Engelsche

Afrikaners spreken van de ^Settlers", bedoelende

daarmede de Immigranten, die in 't jaar 1820 uit

Groot-Brittanje naar Zuid-Afrika overkwamen. Het
getal menschel], die in dat jaar de Kaapkolonie

binnenstroomden, wordt op niet veel minder dan

vijf duizend geschat. Het gebeurde aldus :

De geweldige strijd van geheel Europa tegen den
grooten Napoleon werd door een tijdperk van druk

en ellende gevolgd. Europa was uitgeput; de armoede
nam toe; de strijd om het bestaan werd zwaarder;

de belastingen werden eer meer dan minder. Vele

menschen gingen naar Amerika ; anderen namen de

toevlucht tot Zuid-Afrika. De Engelsche Regeering

trok zich het lot der armen aan, en hielp ze naar

ons werelddeel verhuizen. Alzoo ontstond de groote,

welbekende Immigratie van 1820. Enkele Immigran-

ten of „Settlers*, die ons land tot vaderland verkozen,

waren rijk, maar de meesten waren behoeftig. Velen
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hunner waren geoefende bezigheidsmannen, klerken

en ambachtslieden. De regeering droeg natuurlijk

al de kosten der landverhuizing, en gaf daarenboven

nog aan elk huisgezin een stuk grouds present. Ver-

der werd er ook van regeeringswege voor de noodige

vervoermiddelen gezorgd, om de menschen, nadat zij:

te Algoabaai geland waren, naar hunne toekomstige

woonplaatsen te vervoeren. Ja, er werd nog meer voor

de behoeftigen onder hen gedaan. Zij kregen voor

meer dan anderhalf jaar dagelijks rantsoenen van de

Rijksregeering.

Bijna al de
,/ Settlers

/i
' gingen zich in de oostelijke

deelen der Kaapkolonie vestigen. Zij hadden, vooral

in 't begin, veel te lijden. Niet alleen vernielde

de roest hun graanoogst jaar op jaar, maar een

menigte huizen en tuinen werden eens door een groote

overstrooming verwoest. Daarbij kwam nog dat zij.

zeer onbekend waren met de boerderij en den landbouw,
dat de taal van cle Hollandsche Afrikaners rondom hen
niet verstaan werd, en, het ergst van al, dat zij ge-

durig door de woeste barbaren werden aangevallen,

die hun vee wegnamen en niet zelden hun leven in

gevaar brachten.

Om eenigszins te doen zien hoe onaangenaam het

leven dier vreemdelingen soms was, geven wij het

yolgend verhaal dat ons uit die dagen is overgeleverd.

Drie mannen waren eens genoodzaakt hunne echtge-

nooten alleen thuis te laten om te Graharustad werk
te gaan zoeken. Er moest natuurlijk gegeten, en der-

halve ook geslacht worden gedurende de afwezigheid
van de manspersonen. Toen liet vleesch op was, gingen
de vrouwen dan ook zelf een schaap vangen — want
zij hadden geene jongens — maar, toen kwam de-

gewichtige vraag voor den dag : ,/wie zal het dier de
keel afsnijden ?" Er was niemand om die onaange-
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name en ongewone taak voor die vrouwen te verrich-

ten, en, zij zeiven hadden nog nooit een schaap of
bok geslacht ! Er bleef haar echter niets over dan
maar zelf aan het werk te gaan. Met veel moeite
werden de voeten van het dier aan elkander gebonden,
maar verder konden zij het niet brengen. Zij riepen

elkander toe
;

zij spraken elkander moed in ; te ver-

geefs, zij deinsden allen terug voor het bloedig werk.

Toen één harer eindelijk tot het besluit kwam om
het moordtuig in de hand te nemen, sprong het dier

onverwachts op, en liep het veld in, gevolgd door de

drie vrouwen. Daar gingen zij, door sloten en gaten,

achter het onschuldige schaap dat zijn doodvonnis

trachtte te ontvluchten. Eindelijk hebben zij het weêr
in handen, binden het nog eens vast, ditmaal beter

dan te voren, en — brengen het onpleizierig werk
ten einde.

Arm ding ! hoe lang was het aan 't sterven onder

de genadige maar onhandige behandeling dier drie

vrouwen ! Gelukkig kan niemand hierop een antwoord
geven.

Na verloop van tijd ging alles beter met de

Immigranten. Elkeen vond langzamerhand zijn werk-

kring en zijn werk. Met vlijt en volharding gordde

een ieder zich aan tot den strijd des levens. Lang-

zaam maar zeker werd de woestijn in een tuin her-

schapen. Nieuwe dorpen werden aangelegd , fraaie

boerenplaatsten verrezen overal, voorspoed en zegen

rustten op den arbeid der Immigranten, en Port-

Elizabeth en Grahamstad, vroeger slechts kleine mili-

taire posten, werden, door de tegenwoordigheid en

ondernemingsgeest der //Settlers" van 1820, weldra

in groote en bloeiende steden veranderd.
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1835

°^n onze dagen hoort men niet meer van Kaffer-

voorlogen in de Kaapkolonie. Er was echter

een tijd toen onze voorouders veel van Kaffer-

invallen te lijden hadden. Onvergetelijk is vooral het

jaar 1835. Een horde van meer dan 12,000 Kaffers

stroomde onverwachts door de Groote Vischrivier

het district van Albanië binnen. Moord en ver-

woesting waren het onmiddelijk gevolg van dien

inval. Alle manspersonen, die de naturellen tegen-

kwamen, werden terstond vermoord, maar de vrouwen
en kinderen werden niet aangeraakt. In ééne week
werden er veertig Boeren gedood, vierhonderdvijftig

huizen afgebrand, terwijl vier duizend paarden, honderd
duizend stuks groot vee, en honderdvijftig duizend

schapen werden weggevoerd. De meeste Boeren echte*-

,

waren nog bijtijds gewaarschuwd om naar Grahamstad
te vluchten.

Spoedig bereikte het bericht van den opstand der

Kaffers de Kaap, en besteeg Kolonel Smith (later Sir
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Harr.y Smith) zijn paard en bereikte Grahamstad
in zes dagen, tijds! Kort daarop kwamen er troepen

van de Kaap aan, en van Grraaff -Reinett en andere

deelen der Oostelijke Provincie verzamelden de bur-

gers zich onder den dapperen Kolonel, zoodat de

vijand vroeg in Februari reeds verplicht was over de

Vischrivier de wijk te nemen.
Onder de vele vreesèlijke en aandoenlijke tooneelen,

die er tijdens den oorlog van '35 plaats vonden,

wijzen wij op slechts enkele. Het eerste slachtoffer

der Kafferwoede was een Afrikaner, genaamd Buys,
aan de Katrivier woonachtig. Te middernacht kwam
een partij Kaffers bij zijn huis aan, en toen hij,

zonder iets te vermoeden, naar buiten ging en ze

vroeg wat zij begeerden, pakte een hunner hem bij

den kraag, terwijl een tweede hem met zijn assegaai

doorstak. Daarop werd zijn huis geplunderd en zijn

goed en vee weggevoerd. Intusschen was de arme
vrouw met haar zes kinderen bij de achterdeur uit-

gevlucht, bleef den ganschen nacht in een bosch, en

bereikte den volgenden dag eenige vrienden.

De handelaren in Kafferland hadden natuurlijk veel

te lijden in die dagen, en velen hunner werden op koel-

bloedige wijze van kant gemaakt. Zoo wordt ver-

haald hoe zeker Robert Rogers in de tegenwoordig-

heid van drie zijner kinderen werd dood gestoken.

Zijn oudste dochter sprong tnsschen haar vader en

zijne moordenaars, en smeekte met tranen dat zijn

leven mocht worden gespaard, maar het was te ver-

geefs
;

zij sloegen haar met knopkieries en staken den

man voor hare oogen dood.

Op een andere plaats kwam een aantal Kaffers op

twee // Settlers // af, terwijl dezen met hunne echtgenooten

en kinderen zich in een ossenwagen op pad bevonden.

Mahony, één hunner, klom af van den wagen, en begon
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op vriendelijke wijze met de Kaffers te spreken; een

oogenblik later echter, was hij een lijk. Daarop werd

ook zijn schoonzoon, Henderson, wreedaardig voor

het aangezicht van de vrouwen en kinderen omgebracht.

Van wonderbare verlossingen uit de handen des

vijauds wordt ook veel verteld. Zoo werd, bijvoor-

beeld, zeker van Niekerk in een huis alleen gelaten.

Het huis werd door de Kaffers boven zijn hoofd aan
brand gestoken, en door den vijand omringd. Wat
nu gedaan ? Hij deed de voordeur zachtkens even
open, en stond er achter met overgehaald geweer
om ten minste één Kaffer te dooden, eer hij zou ster-

ven. Plotseling stortte het brandend dak ineen, en door
de dikke rookwolken liep hij ongemerkt en, tot zijn

eigen verbazing dwars door den vijand heen. Voor-
waar, een nauwe ontkoming

!

Dappere daden werden ook in overvloed in die-

donkere dagen verricht. Wij noemen slechts één geval

eer wij dit hoofdstuk eindigen. Twee Boeren, Groepe
genaamd, oom en neef, werden eens onverwachts
door achttien Kaffers in een bosch omsingeld. Geluk-
kig verloren zij hunne tegenwoordigheid van geest

niet. Hunne geweren op te rapen en rug aan rug te-

staan, met geweer in de vuist, en op den vijand te

mikken, was het werk van een oogenblik. De Kaffers

deinsden verschrikt terug; maar spoedig kwamen zij

weer nader. Geen schot werd gevuurd ; de geweren
werden slechts op dreigende wijze naar den vijand

uitgestrekt. Het duurde niet lang echter, of een van
de dapperste Kaffers sprong voorwaarts en wierp zijn

assegaai achter in den rechterschouder van den
jongsten Groene, zoodat het wapen hem vooraan de
borst uitkwam. Toen riep Gtroupe uit : //Schiet nu," trof
den man vóór hem, en vluchtte door de opening heen.
Zijn oom deed desgelijks, maar liep in eene andere
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richting. De barbaren volgden en achterhaalden

ihen ook heel spoedig. De meesten bleven den jongen
man op de hielen, die nog altoos de assegaai in zijn

lijf had, en slechts met ongeladen geweer zijne ver-

volgers van zich afhield. Eens probeerde hij zijn

geweer te laden, maar, toen hij zijn kruidhoorn op-

lichtte, werd zijn linker voorarm doorboord. Een derde

assegaai vloog hem door den hoed, maar hij trok die

uit en gebruikte haar als wapen tegen den vijand.

Zoo ging de jonge held voort totdat hij eindelijk,

geheel uitgeput en verzwakt door bloedverlies in een

drooge spruit neerzonk. Zijne vervolgers gilden van
vreugde, en sprongen tóe . om hem af te maken, doch
ziet ! hij plaatste zich met den rug tegen den wal
der spruit, met geweer op den vijand mikkende en

assegaai gereed tot den aanval ! Kort daarop kwam
een aantal zijner vrienden gelukkig opdagen, die hem
uit zijn benarden toestand verlosten. Het was, voor-

waar, een heldhaftige strijd om het leven, en aange-

naam is het te weten, dat de jonge man van zijn

wonden geheel genas, en dat ook zijn oom behouden
door dien vreeselijken dag gekomen is.



HOOFDSTUK XXI.

Hintza.

Aè/e Kafferoorlog van 1835 begon met het volk

%A van Maconio, maar tegen het einde ervan werd
ook Hintza er in betrokken. Deze was een dap-

pere maar listige Kafferkapitein, doch Sir Beujanüni
D'Urban wist hem spoedig tot zijn plicht te brengen.

Met een sterke macht marcheerde de Gouverneur het

land van Hintza binnen, en binnen weinige dagen waren
de Galeka's verplicht vrede te maken.

Hintza kwam in eigen persoon naar het Britsche

kamp, alwaar hij met vriendelijkheid en eerbied werd
ontvangen. De vrede werd hersteld, en Hintza beloofde

al het gestolen vee der kolonisten, zoowat 50.000 in

getal, terag te bezorgen, en zelfs te helpen in den

oorlog tegen Maconio.

Intusschen bleef hij in het kamp, als waarborg voor
de vervulling zijner beloften. Op zekeren morgen echter

vroeg hij verlof om met Kolonel Smith en diens

patrouille uit te rijden, om alzoo zijne menschen des

te beter tot uitlevering van het vee aan te sporen.

Zijn verzoek werd toegestaan, en hij besteeg een
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sterk paard en vergezelde den Kolonel. Een tijd lang

ging alles goed. Hintza gedroeg zich zoo goed, dat

de Kolonel hem toeliet een weinig voor zich uit te

rijden. Op de oevers van een riviertje echter, terwijl

de troepen een steilte uitklommen en Kolonel Smitli

even het hoofd omdraaide, ging de slimme Kaffer

op de vlucht.

Er was slechts één paard in den troep, dat de meeste

kans had den vluchteling te achterhalen — het rij-

paard van den Kolonel zeiven. Met de grootste in-

spanning gelukte het den Kolonel Hintza in te

halen. Hij riep uit : //Stop ! Stop \" maar het eenig

antwoord was eene poging van den kant des opper-

hoof'ds om hem met zijn assegaai te doorboren, terwijl

hij zijn paard nog sneller voorwaarts dreef'. Kolonel

Smith trok zijn pistool uit om Hintza te schieten,

maar het wapen weigerde. Met een tweede pistool

ging het evenzoo, en de Kaffer snelde onbeschadigd

voort in de richting van eenige Kafferhutten waar

zijne vrienden zich bevonden.

Wederom bereikte de Enyelsche officier den vluch-

teling, en diende deze ditmaal een slag toe met de

kolf van zijn pistool. Hilitza had echter slechts een

honenden glimlach op het gelaat. Het tweede pistool

werd hem tegen het achterhoofd gesmeten, maar hij

ging dood bedaard steeds voort. Nog een halve mijl

verder, en hij zou veilig en vrij onder zijne vrienden

zijn. Wat nu gedaan ? De kolonel was ongewapend,

maar een dapperder man was er niet in het Britsche

leger. Nog eens zijn paard aansporende en zijne

uiterste krachten inspannende, kwam hij vveêr langs

zijn vijand, pakte deze bij den kraag van zijn karos

en rukte hem van zijn paard. Het paard van

Kolonel Smitli vloog voorwaarts, en Hintza viel

met geweld ter aarde. In een ommezien echter, was



•64 KI.1K.JES IN ONZE GESCHIEDENIS.

laatstgenoemde weer op de been, en een oogenbhk

later trilde een assegaai een duim breedte van den

Kolonel af. Daarop keerde hij zich naar den rechter-

kant en vluchtte den steilen wal van de Xabeccarivier af.

Eén van den troep was toen juist op het tooneel

verschenen, en schoot den vluchteling in het linker-

heen. Deze viel, maar wist zijn vlucht terstond weer

met de grootste snelheid voort te zetten. Nog een

schot . . . nog een val . . . maar de hardnekkige Kaffer

gaf de hoop°op vrijheid nog niet op. Hij verstak zich

fn eenige struiken op de oevers der rivier, en niemand

wist waar hij zich bevond. Na eenigen tijd te ver-

geefs naar hem te hebben gezocht, kwam zeker

Southey (de man die hem in het been gewond had)

zóó dicht bij hem, dat hij hem met zijne hand had

kunnen aanraken. Maar, hij wist het niet, en had de

Kaffer zich stil gehouden, hij ware misschien nog vrij

gekomen. Zijne bloeddorstigheid kostte hem echter

zijn leven. Hij wierp een assegaai naar Southey, en

— uit zwakheid waarschijnlijk— miste hij zijn man !

'Southey zag verschrikt om zag een kaffer een

paar treden van hem af met opgeheven assegaai in

de hand, klaar om hem te doorsteken ... en, zonder

een oogenblik te wachten vuurde hij zijn geweer op

hem af. Dat schot was voor hem doodelijk ;
het

bovenste deel van het hoofd van den armen kaffer

was verbrijzeld, en alzoo werd aan het rustelooze

leven van ITintza, Groot Opperhoofd van Kafferland,

pdotseling een eind gemaakt.
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Amakeya, de Kafferheldin.

og een hartroerend verhaal eer wij van den
oorlog van 1835 afstappen, 't Is een verhaal,

dat men aantreft in een boek over „De Kaap
en de Kaffers door Mevrouw H. Ward in het

Engelsch geschreven. Het luidt als volgt

:

//Macomo werd met al zijn volk, na een Moedigen
oorlog met de kolonisten, naar de omgeving van de

Algoabaai weggevoerd. Dat was de straf welke hem
en de zijnen, wegens hun opstand tegen deKaapsche
Regeering, was opgelegd. Natuurlijk gebruikte hij alle

mogelijke middelen om in zijn land te blijven. Hij was
gehecht aan den grond zijner vaderen, en smeekte op

aandoenlijke wijze om toch daar gelaten te worden. Hij

beloofde zich rustig en stil te zullen gedragen. //Hier*,

zei&e hij, zijne hand over zijn schoon rijk uitstrek-

kende, //hier woonde mijn vader, een machtig Opper-

hoofd ; deze weivelden waren bedekt met vee ; hier

ben ik geboren, heb ik geleefd, ben ik oud geworden.

Hier zijn mijne kinderen geboren, laat mij in vrede

hier den adem uitblazen.*

5
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Zijne smeekingen waren eenter te vergeefs. Door
pijnlijke ondervindingen geleerd, kon men op het woord

van den kaffer geen staat maken. Zijn verzoek werd

dus geweigerd.

Toen kwam Amakeya, de schoonste onder dedockteren

van Kafferland, de dochter van Macomo voorwaarts, ten

einde nog eene laatste poging aan te wenden en een

beroep te brengen op het hart van den blanken man.

Zij ging op naar de tent van Kolonel Campbell van

het 91ste Regiment, en stelde zich geheel en al te

zijner beschikking, ja, verklaarde zich zelfs bereid

zijne slavin en zijn eigendom te zullen worden, zoo haar

vader slechts in zijn land kon blijven wonen. De Ko-
lonel was verbaasd en aangedaan. Hij wist dat zij de

dochter van Macomo en de uitverkorene onder de

dochteren haars volks was. In de volle bewustheid

harer schoonheid stond zij daar voor hem, met de
armen over de borst geslagen, zeggende : //Als mijn

vader in zijn land kan blijven, zal ik het offer en de
waarborg voor zijn goede trouw jegens de blanken
zijn. Ik zal mijn land en volk verlaten, en U volgen.

Uw huis zal mijn huis zijn; alles zal ik verlaten, met
U zal ik blijven. Dit is mijn vaste voornemen en
daarbij zal ik blijven *

Hare bedoelingen waren edel, haar daad uit louter

liefde tot haren vader geboren; maar de soldaat moet
gehoorzamen. De Kolonel had zijne bevelen ontvangen,
en die alleen moest hij ten uitvoer brengen. Met
zachtheid maar beslistheid werd haar offer geweigerd,
en met een gebroken hart ging de edele dochter met
haar vader op reis naar de zee.
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1836.

chttien-honderd-zes-en-dertig ! Onvergetelijk jaar-

tal in de geschiedenis van Zuid-Afrika. De
Groofe Trek uit de Kolonie, waaraan de stichting

van den Vrijstaat en de Transvaal te dankeii is, be-

gon in dat jaar. Bij de tienduizend menschen verlieten

de Kaapkolonie tusschen 1836 en 1840. Zij gingen
uit alle deelen des lands, rnaar vooral uit de districten

Cradock, Somerset-Oost, Uitenhage en Graaff-Reinett.

Men was moede van de onophoudelijke oorlogen

met de Kaffers op de oostelijke grenzen. Daarbij

kwam nog dat, na de opheffing der slavernij in 1834,

de Boeren zich zonder werkvolk bevonden. De natu-

rellen verzamelden zich in de steden en dorpen, bij

locaties en zendingstaties, alwaar zij een luilekker

leven leidden, en al brutaler tegen hunne vorige bazen

wei-den. Hoewel nog onbeschaafde barbaren, werden
zij meteen op gelijken voet met clen blanken man
gesteld, en dit veroorzaakte groote ergernis aan de Afri-

kaners. Maar, er was nog meer, dat vele kolonisten in die

dagen met verlangen naar de landen over de Groot- en

V^aalrivier deed uitzien. Zij wilden vrij en ongehinderd

hun boerderij voortzetten; zij dorstten naar onafhan-
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kelijkheid ; zij wilden ongestoord en rustig ergens

gaan leven, al was het ook ver van familie en vriend.

Nu nog kenmerkt dezelfde geaardheid een deel van

ons volk, hoewel zij aan het afnemen is, en zich niet

meer zoo sterk als voorheen voordoet. Al deze en

nog andere oorzaken werkten samen tot het voorbe-

reiden van den grooten Trek van 1836.

Om vele redenen konden allen natuurlijk niet te gelijk

hun huis en hunne plaats verlaten. Gewoonlijk ver-

liepen er eenige maanden tusschen de verschillende

kleinere trekken die tezamen den grooten trek uit-

maakten. Alzoo kwam het, dat een Hoofd of Leids-

man voor elke afzonderlijke partij moest gevonden
worden. De taak, die op de schouders van zulk een

aanvoerder rustte, was gewichtvol en verantwoordelijk.

Een onbekende wereld lag voor zijn reisgezelschap, en

dag en nacht waren zij omringd van gekende en on-

gekende gevaren. Mannen, vrouwen en kinderen waren
aan zijne leiding toevertrouwd, en allen zagen naar

hem op om raad. Geen wonder, dat er op die wijze,

in zulk een oefenschool dan ook helden onder het

voorgeslacht gevormd werden, en mannen zooals Hen-
drik Potgieter, Gerrit Maritz, Pieter Ujs, Karei
Landman, Sarei Cilliers, Gert Rudolph, Pieter Re-
tief, Andries Pretorius onder ons volk opstonden. In

één woord, de geschiedenis van den grooten Trek is de

geschiedenis van ons heldentijdperk. God wekte de Mozes-
sen, Aarons, Jozua's, Calebs en Miriams op, die ons

volk noodig had in zijn uittocht uit de Kolonie naar

de onbekende deelen van Zuid-Afrika. Veel hebben
zij moeten lijden, zwaar was hun kruis, maar groot

was ook hun geloof en moed. Hunne namen zijn voor
altoos in het Afrikanerhart gegrift en hunne daden
met gulden letters in onze geschiedrollen opgeteekend.
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De Laatste Avond.

ie schetst dien laatsten dag, dien laatsten

avond vóór den trek?" schrijft Ds. Cachet

in zijn ,/ Worstelstrijd der Transvalers/' Het
vee is onder de zorg van een paar zonen, jong van
leeftijd, doch met paard en geweer geheel vertrouwd,

één of twee dagreizen vooruit gezonden naar de

plaats der algemeene samenkomst. Op de verlaten

werf, voor de deur van het huis, grootendeels met
eigen hand gebouwd, staan de opgeladen wagens,

met de trekossen aan de wielen en aan den dissel-

boom vastgebonden. De woning is geheel ledig, een

paar veldstoeltjes, een wagenkist, en eenig huisraad

uitgezonderd. Men had gehoopt dien namiddag nog
te kunnen vertrekken, doch het is te laat geworden

en men moet blijven totdat de dag weêr aanbreekt.

Half uit gewoonte, met het geweer in de hand, gaat

de man nog eenmaal de ronde doen : naar den stal,

waar zijn trouw rijpaard het laatste voer nuttigt

uit de krib, naar de veekraal, van klippen opgebouwd,
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anders vol loeiend vee, nu ledig en doodsch. Hier

ligt nog een riem, dien men vergeten heeft, en die

kan worden medegenomen, en dat paaltje daar, waar-

aan zijn beste koe altijd vastgebonden werd, en dat

zijn zoon slechts halverwege uit den grond heeft

kunnen krijgen, zal hij niet achterlaten. Eén forsche

ruk .... en het is uit den grond getrokken. Toch

kost het den sterken man een diepe zucht, alsof het

stuk hout hem een beeld is hoe hij zelf uit zijn

eigen erf gerukt wordt .... Ook den boomgaard moet
hij nog even bezoeken. Dien boom daar heeft zijn

eigen vader geplant; die rijen perzikboomen hij

zelf Wat heeft het een moeite gekost dezen ap-

pelboom aan het groeien te krijgen, en die pereboom
daar, is van een stekje, dat hij eens van een tocht

naar Graaf-Reinett heeft medegebracht. Lang staat

hij stil bij eene heining van kweêperen, en als hij

eindelijk van een der struiken een paar takjes af-

breekt en in zijn borst verbergt, barst de sterke man
in tranen los. Want hij herinnert zich, hoe zijn

kleine Lettie, zijn lieveling, die nu onder de groene

zoden slaapt, keuvelend aan zijne zijde stond, toen

hij die heining plantte, en hem gedurig had laten

beloven, dat dit nu //haar heining'' zou zijn.

Onwillekeurig richt hij uit den boomgaard zijne

schreden naar het kerkhof, een paar honderd treden

van de woning verwijderd, en door een eenvoudig
klipmuurtje van de wereld der levenden gescheiden.

Hij denkt er nog een oogenblik over om zijne vrouw
te roepen, en gezamenlijk met haar het graf van
Lettie en der andere ontslapenen nog eens te bezoe-

ken, döch neen ! het is beter voor hem, beter

voor haar, dat zij niet meer geschokt worde dan
reeds het geval is. Maar, op het kerkhof gekomen,
bemerkt hij in het schemer donker, dat zijne vrouw
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hem reeds is voorgekomen; snikkende ligt zij gebo-

gen op het graf van haar liefste kind. Wie kan
beschrijven wat er in het hart der beide echtgenoo-

ten omgaat? Het is alsof zij nog eens weder, zonder
één zucht te slaken, van al hun grond zouden kun-

nen afstand doen, maar hun eigendomsrecht op dien

kleinen grafheuvel niet kunnen opgeven. Doch een

weinig aarde slechts uit dezen, door tranen en gebe-

den gewijden grond kan worden medegenomen; het

kerkhof zelf behoort reeds een vreemde toe. Nog een

oogenblik wordt er vertoefd bij de andere graven,

alle van leden der familie, aan wier zijde men meende
eenmaal den laatsien slaap te zullen sluimeren, en

dan keeren man en vrouw langzaam en zwijgend te-

rug naar de verlaten woning.

Het eenvoudig avondmaal wordt genuttigd, en

daarna, bij het licht eener enkele vetkaars, wordt

het laatste hoofdstuk uit den ouden Statenbijbel ge-

lezen. • Het is Psalm CXXIII : „Ik hef mijne oogen

op naar de bergen, van waar mijne hulpe komen
zal" enz.

Met vaste stem doet de man en vader nu, voor de

laatste maal in dat huis, in het midden der zijnen,

het korte, eenvoudige avondgebed, niet uit het hoofd

geleerd, maar opwellend uit het hart, en beveelt zich

met zijn huisgezin en zijne lotgenooten in de hoede

Gods Dit troost en sterkt. Nog wordt er een Psalm-

vers gezongen, en nu is het tijd om zich ter ruste

te begeven. Het laatste goed wordt uit het huis

gedragen en op den wagen geborgen ;
nog eens in

elke kamer rondgezien, en dan .... de deur gesloten.

Men zal niet meer over dien drempel treden. De

nacht wordt op de wagens doorgebracht, om den

volgenden morgen vóór zonsopgang te vertrekken.

Gelukkig dat huis en plaats dan in een grauwen
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nevel gehuld zullen zijn, en het afscheid gemakke-
lijker zal gemaakt zijn, omdat men weinig of niets

kan onderscheiden. Toch wordt daarbinnen in den
wagen nog wel een stille traan van afscheid geschreid,

en behoeft men niet te vragen waarom, boven het
klappen van de zweep en het gerammel der jukken
uit, als de wagen vertrekt, luider en krachtiger nog
dan anders uit den mond van den Boer gehoord wordt

:

//TREK.''
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Karei Trichard.

"jtV.arel Trichard mag met recht de eerste Voor-
cy%> trekker heeten. Hij was een man die een

haastig en oploopend humeur had, maar te-

vens buitengewoon dapper was. Vroeg in Februari

van het jaar 183G zien wij hem en Hans van ïtensburg,

met hunne familiën en nog een dertigtal huisgezin-

nen reeds aan de oevers der Vaalrivier. Hun plan

was naar de Delagoabaai te gaan. Het was
een moedige onderneming uit het hart der Kaap-
kolonie over land, door een onbekende wereld, zoo

ver te willen trekken. Zonder kaart of gids, ver-

trouwende op de Voorzienigheid en het gezond ver-

stand, gingen zij over de Vaal. Voorwaarts, immer
voorwaarts, door kale vlakten en dichte bosschen,

door koude en hitte, altijd door vreemde streken,

waar wilde natiën en nog wilder dieren schuilden,

trok de kleine dappere bende. Eindelijk werden de

Zoutpansbergen bereikt, ten noordoosten van Trans-
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vaal, en eenigszins hooger dan het doel van hun
tocht was.

De kleine partij werd nu in tweeën geschei-

den :

Van Rensburg met acht-en-veertig zielen op weg
naar de zeekust gaande, terwijl Trichard niet de

zijnen achterbleef. Noodlottige scheiding! De vrien-

den en reisgezellen zagen elkander nooit weer op

aarde. Hans van Rensburg en allen met hem wer-

den kort daarna door de wreede Knopneuskaffers

vermoord. Trichard was gelukkiger, voor een tijd

althans, want in de maand Mei van het jaar 1837
viaden wij hem werkelijk aan de Delagoabaai met
zijn gezelschap, alwaar de weinige Portugeezen des-

tijds daar woonachtig, de Afrikaners op de harte-

lijkste wijze ontvingen.

Het einde der lange reis was aldus bereikt, maar
helaas! niet het einde van hun lijden. Het ergste

moest nog volgen, daar het klimaat aan de Baai
voor de Trekkers zeer ongezond was. Mensch en
vee werden ziek , en Trichard was radeloos.

z/Laat ons nog eens trekken" zeide de vermoeide en

teleurgestelde grijsaard, v naar Mozambiek, hooger op
langs de kust, wellicht vinden wij daar ruste na al

ons pijn en smart." Hij zond zijn jongen zoon naar
den Portugeeschen Gouverneur, aldaar gevestigd, om
inlichting en hulp te vragen

;
doch, toen de jonge

man vol hoop terugkeerde, was het slechts om op
zijns vaders graf te weenen ! De rustelooze ziel was
ingeslapen, de moedige voortrekker had zijn laatsten

trek gedaan, de afgematte reiziger had de reis naar
de eeuwigheid ondernomen. De vreeselijke malaria-
koorts had den een na den ander van het gezelschap
afgemaaid, totdat het overschot, bestaande uit vier-

en twintig zielen, meestal kinderen en jonge menschen,
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•door een schip van Natal afgehaald werden en daar-

heen vertrokken.

Wie kan zich in den toestand van den jeugdigen

Trichard, daar bij de graven zijner dierbaren, in

een ver land, verplaatsen? Alleen staat hij daar,

zonder familie of vriend, omringd van vreemdelingen,

•die zijne taal niet verstaan en wier taal hij ook niet

begrijpt. Onvergetelijk, voorwaar, was de ondervinding

van die dagen voor hem, en 't is een wonder, dat

hij nog moed en kracht genoeg had, om, na een

weinig rusten te voet en alleen van Delagoabaai

naar Durban te stappen. Maar hij deed het, en be-

reikte ook de plaats zijner bestemming in veiligheid,

om door zijn overgeblevene bloedverwanten en vrien-

den na al zijn lijden eenigszins getroost te worden.

Aldus eindigde een van de ongelukkigste onderne-

mingen in de geschiedenis van ons land bekend. Laat

niemand echter zeggen, dat het lijden en sterven van

Trichard en van Rensburg te vergeefs was. Neen,

hun werk is niet geheel verloren gegaan. Hun lijden

was niet ij del en nutteloos voor het nageslacht. Hun
voorbeeld bezielde velen na hen met moed, en hun
uiteinde waarschuwde de andere trekkers tegen een

trek naar het Noorden. „Niet noordwaarts, maar oost-

waarts, niet naar Delagoahaai maar naar Natal 11 klonk

liet nu door de gelederen der trekkers.
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„Aartsvader Uys."

9

nder de trekkers van 1836 vinden wij onder

anderen ook de familie Uys. Zij telde omtrent

honderd leden, die meest allen uit het district

Uitenhage kwamen. Aan hun hoofd stond de grijze

v Aartsvader* (zooals men hem noemde) Jacobus Jo-

hannes Uys, die zeventig jaren oud was toen hij huis

en haard, plaats en land verliet om een onbekende

wereld binnen te treden. Hij was een waardige man,

een innig Christen, en algemeen geacht om zijn dege-

lijk en beminnelijk karakter. Als bewijs van de

waarde, die zelfs zijn Engelsche medekolonisten hem
toekenden, geldt het volgende

:

Toen hij Grahamstad voorbij trok met de zijnen,

werd hij bij de //uitspanning" door eene Deputatie

uit de stad ontmoet, die hem namens de //Inwoners

van Grahamstad " een prachtigen Bijbel aanbood.

Buiten op het couvert van den fraaien Statenbijbel,

in Russisch leder gebonden, stond er in gouden let-

teren in 't Engelsch dit opschrift

:
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z/Het Geschenk
der

Inwoners van Grahamstad
en hare omgeving aan
Den Heer Jacobus Uys

en zijne Landgenooten met hem
trekkende*

Öp de binnenzijde van hetzelfde couvert stond er :

— „Dit Heilig Boek
is ten geschenke gegeven aan den heer Jacobus Uys
en zijne medetrekkende landgenooten, door de in-

woners van Grahamstad en van hare omgeving, als

een afscheidsteeken hunner hoogachting en innige

spijt bij hun heengaan. De moeite die zij genomen
hebben om een Leeraar te krijgen en hun stipte na-

komen der godsdienstige instellingen zijn duidelijke

bewijzen dat zij, al zwervende en naar een ander land

zoekende, door de voorschriften in het Heilig Boek
vervat, zullen worden geleid, en dat zij met stand-

vastigheid aan de plechtige bevelen des Bijbels — de

wetten van den Schepper des Heelals, den God aller

geslachten en stammen — zullen vasthouden." Te-

zamen met dit geschenk werd ook een adres aan
de familie Uys aangeboden, hetwelk als volgt luidde :

—
//Goede Vrienden, de inwoners van Grahamstad en

omtrekken, hoorende van uw aankomst in dit district,

met het doel om voor altijd het land uwer geboorte

te verlaten, hebben een publieke subscriptie geopend
om u dezen Bijbel te koopen, en wij zijn afgevaar-

digd om u dit geschenk nu te overhandigen. Wij bieden

het u aan als een blijk onzer hoogachting, en met
innige droefheid, dat gij nu zoo ver van ons heengaat.

Wij betreuren het om vele redenen, dat omstandig-
heden zijn ontstaan, die ons van elkander scheiden,

want, van dat wij, Britsche Settlers, in deze Kolonie



78 KIJKJES IN ONZE GESCHIEDENIS.

zijn aangeland, nu reeds zeventien jaar geleden, heerschte

ei- tusschen ons en onze Hollandsche buren de meeste

hartelijkheid, en wij moeten erkennen, dat wij

altijd en overal met de meeste gastvrijheid in de Ko-

lonie zijn verwelkomd. Wij vertrouwen dus dat, alhoewel

van elkander verwijderd, gij aan ons steeds gedenken

zult, en dat wij van beide kanten begeerig zullen zijn om
altijd de warmste vriendschap voor elkander te koesteren.

z/Wij hebben dit Boek gekozen als het meest gepast

geschenk aan u, wetende uit de godsdienstige gevoe-

lens gedurig door u geopenbaard, dat het ook het

aangenaamste voor u zijn zal. En nu, wij roepen u toe

:

„Vaarwel"., vertrouwende dat de Hemelsche Vader over

u zal blijven waken, en in de hoop dat door u het

Evangelie van Zijn Zoon Jezus Christus over de nu
duistere volkeren in de binnenlanden zal worden ver-

spreid."

Daarop antwoordde de Patriach : /,Ik dank u har-

telijk, mijne heeren, voor de goede gave ons geschonken,

en nog meer voor de goede wenschen, die uw geschenk

vergezellen. Ik heb vrij moedigheid u te verzekeren,

dat uw geschenk niet op ons weggeworpen zal zijn,

maar dat ik, en elkeen in mijn gezelschap, trachten

zal om, zooveel in ons vermogen ligt, volgens de voor-

schriften van dit heilig Boek te handelen, en aldus

te toonen, dat wij getrouwe volgelingen van onzen
Heere Jezus Christus zijn/'

Na nog een kort en hartelijk woord van de lippen

van zijn zoon Pieter, was de treffende en aandoen-
lijke plechtigheid afgeloopen, en kort daarna ging de
familie Uys verder op reis.
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Vechtkop.

4.e Trekkers kwamen gedurig in aanraking met den
eenen of anderen Kafferstam ; maar zij trachtten

zooveel mogelijk in vrede te leven met de natu-

rellen, die zij ontmoetten. Zij zochten grond, niet strijd.

Zij waren er niet op uit de inboorlingen aan te

vallen en uit te roeien, maar zij werden tot vechten

gedwongen. Op vreedzame en eerlijke wijze wilden zij

land van de Kaffers koopen, maar de bloeddorstige

Moselekatse en de valsche Dingaan noodzaakten hen
zich tot den krijg aan te gorden.

Moselekatse, Koning der Matabelen, was de eerste

Kafferkapitein met wien de Emigranten-Boeren te

doen kregen. Moselekatse woonde in die dagen dicht

bij de plaats, die nu Marico heet, in de Transvaal, en

later trok hij in de nabijheid van de plaats waar
Pretoria thans gelegen is. Hij was een wreede, bloed-

dorstige heiden, een machtig opperhoofd, wiens naam
alleen genoeg was om gansche volkeren te döen beven.

Hij wordt beschreven als middelmatig groot, dik van
lijf en kort van nek. Zijne stem was zacht en zoet,
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en hij kon zicli zeer aantrekkelijk voordoen, als het

er op" aan kwam. En toch was hij een tyran zooals

er de wereld maar weinigen gezien heeft. Zijne onder-

danen moesten hem den „Koning der Koningen", den

„Koning des Hemels", of den „Grooten Olifant" noemen,

terwijl zij kruipende tot hem naderden. Het leven van

zijn machtigsten onderdaan hing van zijn woord en

wenk af. Toen zijn meest beminde vrouw hem eens

in de rede durfde vallen en tegenspreken, werd zij

terstond gedood en ook zijne kinderen deelden, onder

de nietigste voorwendselen, hetzelfde lot.

Vroeg in 1836 reeds werd een partij Boeren, die

dicht bij de Vaalrivier aan 't jachten waren, onver-

wachts door den wreed en Kaffer aangevallen, waardoor

eenigen hunner vermoord werden. Kort daarop over-

viel hij een andere partij Boeren, en wederom vielen

velen onder de bloedige assegaaien der Matabelen,

terwijl hun vee, hun goed en hunne wagens wegge-

voerd werden.

Dat was het begin van den strijd met, en de uit-

eindelijke uitroeiing van den machtigen Moselekatse.

Sarei Colliers, de ouderling-krijgsman, wiens naam
zou dikwjils in verband met de lotgevallen der Trek-

kers voorkomt, was de man die den sluwen Kaffer

het eerst een geduchte nederlaag toediende. Het was

ie Vechtkop, nabij de Rhenosterrivier, in den Vrij-

staat, dat hij zijn lager vormde en den vijand af-

wachtte. Omtrent vijftig wagens waren in het lager,

in een kring aan elkander -vastgebonden, terwijl de

openingen met scherpe doorntakken opgevuld werden.

Zeven wagens waren in het midden van den cirkel

geplaatst om als schuilplaats voor de vrouwen en de

kinderen ie dienen. Alzoo wachtte de vrome held den
vijand af, met slechts drie en dertig man

!

Op den 2 ĉ en October van het jaar 1836 kwamen
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de Matabelen in het gezicht. Cilliers ging hen met

eenige ruiters te gemoet, en na eerst te vergeefs een

Hottentot met een boodschap van vrede vooruit ge-

zonden te hebben, vuurde hij op hen. Toen het ge-

vaar van door de Kaffers in het open veld geheel

omringd te worden te groot werd, week hij met de

zijnen terug naar het lager. Intusschen waren de

vrouwen in het kamp druk bezig geweest kogels

te gieten voor den strijd. Na nog snel eenige

bevelen gegeven te hebben, knielde Sarei Cilliers

met zijn handvol krijgers en de vrouwen en kinderen

neder, en bad God: „om in Zijne grondelooze genade
toch op hen neder te zien in hun grooten nood, en

als het in Zijn raad bestaan kon, ben te sterken om
den vijand tegenstand te bieden. * Nauwelijks was het

//Amen" van zijne lippen gevloeid, of de woeste bar-

baren stormden op het lager toe met wilde en onheil-

spellende geluiden. Een strijd om leven en dood be-

gon toen op den //Vechtkop''. De Kaffers deinsden

geenszins terug voor den doodenden kogelregen maar
kwamen het kamp steeds nader. Zij telden vele dooden
en gekwetsten, doch het getal dooden was, wegens de

groote menigte onmerkbaar. De vijand komt nader,

—

een dichte zwerm assegaaien over de wagens heenge-

worpen, daalt als een gestadige bui op het boerenlager

neer. Hier springt een Kaffer op een wagenwiel, daar

klautert er een ander over de doorntakken, maar de

Boeren zijn wakker en onvermoeid, en telkenmale wor-

den zij, met groot verlies, teruggedreven. Cilliers kreeg

een assegaai door het been, maar oogenblikkelijk was
het wapen uit zijn vleesch gerukt en de aanvaller met
zijn eigen assegaai doorstoken. Nog veertien Boeren
werden op dien dag gewond, en twee werden doo-

delijk getroffen in het lager ; maar de vijand liet

vierhonderd-en-dertig dooden op het slagveld, en moest

6
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daarenboven de wijk nemen voor die handvol dap-

peren De Boeren waren dus gered, al ontkwamen zij

dan ook ter nauwernood. Twee-en-zeventig assegaai-

steken werden na den slag in ééne enkele wagentent

geteld, terwijl er in het lager niet mmder dan elt-

honderd zeven-en-dertig assegaaien werden gevonden,

altemaal feiten, die duidelijk de hevigheid en den

ernst van den strijd te Vechtkop bewijzen.

Na den strijd kwam een andere ellende te

voorschijn. Al het vee der Boeren, namelijk, 6000

stuks hoornvee en 40,000 schapen, waren in de handen

der Kaffers gevallen en weggevoerd. De behoefte aan

voedsel werd dus weldra gevoeld, daar men niet op

de jacht kon gaan, uit vrees voor de Matabelen,

en er geen vee was om te slachten. Er werd derhalve

naar Thaba Nchu om hulp gezonden, en na twee

lange weken wachtens, kwam er voedsel van Moroka,

alsmede trekvee om de wagens naar Thaba Nchu terug

te brengen. Zoo werden Sarei Cilliers en de zijnen

uit de handen der Matabelen gered.



HOOFDSTUK XXVIII.

Piet Retief.

iet Retief wordt terecht door Rechter Cloete
z/den eersten grooten martelaar 7

' van den trek

genoemd. Hij was een afstammeling van een

der oudste en aanzienlijkste families in de Kaapkolo-
nie, en het bloed der Hugenoten vloeide sterk door

zijne aderen. Geboren in de Wagenmakersvallei te

Wellington, deed bij, reeds als jongeling, meer dan
één bandelstocht naar de binnenlanden. In 1820 ves-

tigde hij zich in de Oostelijke Provincie, alwaar hij

spoedig de aandacht der Regeering tot zich trok, en

de algemeene achting gewon. Hij werd tot Comman-
dant benoemd en bepleitte de zaak der Boeren dik-

wijls op bekwame wijze bij de Regeering. Het duurde
echter niet lang of hij kwam in botsing met de over-

heid over de lastige Kafferkwestie, en alzoo sloot hij

zich aan bij de trekkers.

Zóó goed was hij bekend, en zóó hoog stond hij aan-

geschreven bij zijn medeafrikaners, dat hij, terstond

na zijn aankomst bij de trekkers, tot Commandant-
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Generaal met algetneene stemmen gekozen werd. Al

de andere leidsmannen erkenden hem als hoofd.

Hij was een man van middelmatige grootte, eenigs-

zins gezet van lijf en donker van gelaat. Zijn voor-

hoofd was breed en mannelijk, zijn baard en haren

zwart, en zijne oogen klein en doordringend. Hij kon

zich even goed in 't Engelsch als in 't Hollandsch

uitdrukken, en was volkomen op de hoogte van de

politieke toestanden van Zuid-Afrika in die dagen.

Bovendien was hij ook een knappe bezigheidsman,

en een dappere krijgsman, — in één woord : een man
om vertrouwen te winnen en gezag uit te oefenen. Eéne
deugd, echter, bezat hij in overgroote mate— zooals

zoo dikwijls met groote en edele zielen het geval is,

— Mj vertrouwde zijn medemensch le veel. Hij had te

veel geloof in de oprechtheid van anderen; hij rekende

op hun woord; hij dacht geen kwaad! Edele Retief!

dat geloof in uw evenmensch strekte u tot eer, want
kleine, zelfzuchtige zielen zijn er niet voor vatbaar;

maar — helaas! het kostte u het leven.

Kenmerkend is het voor Retief, dat hij de eenige

was onder de trekkers, die een schriftelijke verklaring

en verdediging van den trek opstelde, eer hij het stof

zijner voeten op de Kaapkolonie afschudde Dat
manifest is nu nog te zien, en is zeer lezenswaardig.

Kort na de aankomst van Piet Retief bij de trek-

kers besloot men naar Natal te gaan. Dingaan, de
machtige //Üpperkoning der ZuluV', oefende heer-

schappij uit over dat land; daarom ging Retief met
nog vijf mannen naar diens stad, om zoo mogelijk,
grond van hem te handelen. Terwijl dus de trek lang-
zaam voorwaarts ging, was hun leider met zijn vijf

metgezellen op reis over de Drakensbergen naar Diu-
gaan's hoofdstad.

Met het oog der verbeelding kunnen wij hem nog
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daar op de kruin van het trotsche Drakensgebergte

zien staan. Hij ziet neder op de wonderschoone

landstreek aan zijne voeten uitgestrekt, en allerlei

gedachten komen bij hem op. Zoo ver het oog reikt,

ziet hij een //zee van heuvelen,/, waaruit Natal als het

ware bestaat. Tusschen die „versteende golven", met
prachtig groen omkleed, kronkelen zich statige rivie-

ren langzaam op weg naar de open zee. In den

geest ziet hij zijne landgenooten reeds in dat heerlijk

land gevestigd. Daar, op die heuvelen, weiden de

kudden reeds, ginds aan de oevers dier rivier wordt

reeds geploegd. Overal verrijzen boerenwoningen
in zijne verbeelding, met vruchtbare tuinen in

de nabijheid
,
Hier en daar verschijnen reeds dorpen,

en in het midden des lands doemt de hoofdstad der

Nieuwe Republiek op. Terwijl Retief alzoo half' denkt,

half droomt, is het hem als hoorde hi] reeds in de

verte het luiden van kerkklokken. //Ja/' zegt hij tot

zichzelven, v de kerk mijner vaderen zal ook daar

gesticht, en het oude Evangelie ook daar verkondigd

worden."

Zoo peinst hij daar op den bergtop ; maar —
plotseling valt het hem te binnen, dat er nog veel

moest gedaan worden eer die lieflijke schilderij kon
worden verwezenlijkt. Dingaan is hier Koning. Aan
hem behoort de grond. Hem moet hij zien, hem
spreken, eer hij zijn volk, gelijk Mozes van ouds,

in hun Kanaan kon binnenleiden. Voorwaarts dan
in den naam des Heeren ; niet met list noch met
geweld, met eerlijkheid en zachtheid wil hij het land

in bezit krijgen.

Arme Retief! Hij weet niet wat hem en den zijnen

in dat schoone land verbeidt. Hij heeft geen voorge-

voel van zijn treurig uiteinde. Hij ziet niet de don-

kere schaduwen, en de roode bloedvlekken op de
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schilderij zijner verbeelding. Hij vertrouwt Omgaan,

hij „hoopt alle dingen", hij vreest geen kwaad.

'Eenige dagen later kwam hij in veiligheid te Um-

gingklove de Zuluhoofdstad, aan, en — het

ging hem zeer wel. Hartelijk werd hij ontvangen;

spijs en drank werden hem en den zijnen in overvloed

voorgezet, en alle mogelijke eer werd hun bewezen.

Een krijgsdans werd door Dingaan's dapperen uitge-

voerd, en er werd feest gevierd naar hartelust. Nog

meer. De eerwaarde heer Owen, een zendeling in

de stad werkzaam, werd geroepen, en een akkoord

werd tusschen den Zulukoning en den Leidsman der

trekkers door hem opgesteld. De overeenkomst luid-

de ongeveer als volgt : De Boeren moesten Dingaan's

vee van Sikonyella (een Kafferkapitein, die het ge-

stolen had) afnemen, en naar de hoofdstad der Zulu's

terugvoeren; en daarop zou Dingaan, op zijne beurt,

hun het begeerde land afstaan."

Zoo gezegd, zoo gedaan, wat de Boeren aangaat.

Sikonyella werd spoedig opgezocht door een com-

mando in de nabijheid van de Caledonrivier, alwaar

hij woonde. Hij had ook de Boeren van vee be-

roofd, en dus had men alle vrijmoedigheid om hem
gevangen te nemen en niet los te laten, eer hij al het

geroofde vee had teruggegeven.
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Het verraad van Dingaan.

adat het geroofde vee van Sikouyella afgeno-

men was, besloot Piet Retief om voor de

tweede maal in eigen persoon naar Dingaail's

kraal te gaan. De andere leiders raadden het hem af,

omdat zij den listigen Zulukoning niet vertrouwde
A
.

maar Retief' wou en kon niet gelooven, dat er voor hem
eenig gevaar was, en wilde van zijn plan niet afzien. Hij

achtte het zijn plicht zelf de acte van afstand

der begeerde gronden te laten afschrijven en onder-

teekenen; en hij meende dat het een goeden indruk

op de Zulu's maken zou, als hij ditmaal met een

aanzienlijk getal gewapende Boeren de Kafferstad

bezocht. Vrijwilligers werden nu opgeroepen en

tusschen de zestig en zeventig man schaarden zich

aan zijne zijde. Zoo ging de geliefde Commandant-
Generaal der voortrekkers, met zijn klein commando,
en nog een dertigtal gekleurde gewapende achterrui-

ters, op de noodlottige tweede reis naar Diugaan's
stad.
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Zij werden hartelijk, o ! zoo hartelijk, door den

valschaard ontvangen. //Nu was hij overtuigd/' zei

de verrader, r/ dat de Boeren het goed met hem meen-
den. Natal was nu hun eigendom; maar — eerst

moest hij ze goed onthalen en de noodige eer be-

wijzen/' Twee dagen lang werd er toen feest gevierd

en krijgsdansen uitgevoerd, en op den derden dag
werd het kostbaar document, waarin hij afstand deed

van het grootste deel van Natal aan de Boeren, door

den Zendeling Owen in het Engelsch geschreven,

aan den Koning en zijn Raad vertolkt, en behoorlijk

geteekend.

Ketief ontving dat gewichtig stukje papier, en
stak het met innige blijdschap en dankbaarheid in

zijn reiszak. Natal was eindelijk in het bezit van
de Emigranten-Boeren gekomen, en hij zond terstond

de blijde tijding aan zijne echtgenoote.

Maar Dingaan wou zoo gaarne zijne gasten nog
één dag bij zich hebben om ze voor het laatst op
koninklijke wijze te onthalen. Zij bleven dan ook
nog dien dag over, en op den volgenden morgen, den
6den Februari, waren zij op het punt op te za-

delen en weg te rijden, toen Dingaan ze liet vragen
om hem in zijne kraal te komen groeten, en nog
eens een afscheidsglaasje bier met hem te drinken.
Ongelukkig lieten de Boeren zich nog eens overha-
len, maar hunne beleefdheid kostte hun den dood
Zij gingen de kafferkraal binnen, nadat zij hunne
wapenen bij de poort, volgens de kafferwet., hadden
afgelegd. Dingaan was hartelijker dan ooit te vo-
ren — het bier werd gehaald — de glazen werden
gevuld — en hij stond op om, als 't ware, een heil-

dronk op zijne getrouwe vrienden te drinken. Maar
zijn heildronk was een Judaskus! „Slaat dood de
toovenaars!" gilt hij uit, terwijl hij zijn hut binnen-
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stapt ; en eenige duizenden gewapende Zulu's werpen
zich op de ongewapende Boeren. Helaas ! hunne ge-

trouwe geweren liggen daar buiten de kraal; hunne
sterke paarden zijn ook daar buiten ; vluchten kuu-

nen zij niet van wege de groote menigte vijanden,

die hen omringen. Wat nu gedaan ? Zij trekken

hunne groote zakmessen, en slaan woest om zich

henen, besloten om hun leven duur te verkoopen.

Meer dan een barbaar moet in het stof bijten, en

velen worden gewond; maar, de strijd is te ongelijk.

Het duurde niet lang of de sterkste en dapperste

man is overwonnen.

En nu volgt eene wreede slachting — één voor

één worden de Boeren naar een heuveltje buiten de

stad gesleept, en aldaar met knopkieries doodge-

slagen.

In een enkel uur tijds was alles voorbij ; het treur-

spel was afgeloopen, en de lijken van Retief en zijne

dapperen lagen in hun bloed op de aarde.
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Het Bloedbad te Blauwkrans.

<?

erwijl Retief en zijne metgezellen op wreed

e

en verraderlijke wijze werden weggemaaid uit

het land der levenden, waren de overige trek-

kers dood gerust op hen wachtende. Zoo gerust wa-
ren zij, dat niemand eraan dacht om. veiligheids-

halve, een lager te vormen. Men leefde pleizierig

en ver uit elkander verspreid op de oevers der
Tugela, Mooi- en Bosmansrivier. Ja, velen waren
zelfs op de jacht, toen eensklaps de bloeddorstige
Zulu's bij duizenden op de wagens en tenten der
Boeren losstormden. Dingaan wou den geheelen trek,

wortel en tak, met één slag uitroeien
; en, terstond

na den moord van Retief en de zijnen, zond hij tien
regimenten uit om al de trekkers te verinoorden.
Wie kan de tooneelen beschrijven, die er toen in

de schoone, lachende velden van Natal plaats von-
den ? Green pen kan zulks doen ; maar elk kan zich
uit de navolgende korte schetsen eenigszins een denk-
beeld vormen, hoe het er in die dagen met onze
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arme landgenooten toegegaan is. Er is een dorpje

in Natal, dat nog heden den naam "Weenen draagt.

yWeenen!" waarom /, Weenen'' ? Omdat er zoo veel

geweend werd
;

ja, meer dan dat, omdat er zoo veel

bloed gestort is. Nabij de plaats, waar het dorp

nu gelegen is, stonden een aantal wagens uitgespan-

nen, die het eerst door de Kaffers werden aangeval-

len. De mannen waren meest allen in het veld, en

vroeg in den morgen werden de vrouwen en kinde-

ren uit hun slaap gewekt door een helsch geschreeuw.

De vijand was daar! Weerstand was onmogelijk.

Niemand werd gespaard. De zuigeling werd aan de

moederborst al sluimerende vermoord ; de moeder
stierf met haar kind in de armen; de ouden en de

jongen vielen naast elkander in één bloedbad. Toen de

zon op den morgen van den 17den Februari opging,

was het vroolijke, hoopvolle kamp, vol spelende en

lachende kleinen, een plaats der dooden.

Nabij een klein riviertje, nu Moordspruit genaamd,
stonden de wagens der Prinslo's en Botha's. Onver-

wachts werden ook zij omsingeld, en het bloed vloeide

ook daar als water. Twintig vrouwenlijken werden
later in één wagen gevonden ! De ongelukkigen wa-
ren daarhenen gevlucht in haar doodsangst, en de

onbarmhartige Zuluassegaaien hadden ze bij en op

elkander doodgestoken. Wij schuwen de gedachte

aan het geschrei en het gesmeek dier vrouwen om
gespaard te worden, — het tooneel dat ons voor den

geest komt, is te hartverscheurend.

Op een andere plaats, die later Moordkraal heette,

waren de Bezuidenhouts gelegerd. De' horden van
Dingaan kwamen ook daar, en, op één enkelen jon-

geling na, werden zij allen afgemaakt. Maar, wij

haasten ons op een andere zijde van deze donkere

schilderij voor eenige oogenblikken de aandacht te
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vestigen — op eenige heldendaden namelijk, die op
dien onvergetelij ken zeventienden dag van Februari

werden verricht. Zeker jongeling van achttien jaren,

Marthinus Oostliuijzen genaamd, baande zich te paard

een weg, geheel alleen, midden door een aantal

Kaffers, die de Rensburgers op een kopje omsin-

geld hadden. Laatstgenoemden hadden geen kruit

meer, en zouden gewis zijn omgekomen, maar de
jonge Oostkuijzeu snelde naar een wagen, rukte er

een zak kruit uit, vloog door de gelederen des vij-

ands — van een droge spruit zich vooral bedie-

nende — en bereikte zijne vrienden ongedeerd. Niet
lang daarna gingen de Kaffers op de vlucht.

Van de vrouw van Maritz wordt verhaald, dat zij

met haar dertienjarige dochter haar man in het ge-
vecht volgde, beladen met ammunitie. De eeuwigheid
alleen echter zal al de zelfopoffering, den moed en
bet lijden van dien donkeren dag in onze geschiede-
nis openbaren.

Zeshotiderd-en-zestien zielen werden alzoo, op be-
vel van den valschen Dingaan, op de vreeselijkste
wijze vermoord, eer Maritz, Sarei Cilliers, Jacob
Naudé, Abraham de Beer, en nog anderen, wier na-
men in het vergeetboek zijn geraakt, de Zulu's in hun
woeste vaart stuitten en terugdreven.
Voorwaar! de prijs, welken de Afrikaner Boeren in

1838 voor Natal betaalden, was duur en onvergetelijk.
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Commandant Uys en zijn Zoon.

ff;

ie zal het den Boereu kwalijk riemen, dat zij.

na de vreeseiijke slachting hunner dierbaren,

het besluit opvatten om Diligaaii te verdel-

gen ? Daar lagen hunne dierbaren voor hunne oogen.

schandelijk vermoord door den Zuluverrader. Voor-

waar, vleesch en bloed konden niet de bede om wraak
weerhouden, en meer dan één liefdevol hart riep met
Sarei Cilliers uit : „O God, zal het bloed der zui-

gelingen niet gewroken worden ?"

Terstond maakte men zich dan ook gereed voor den

aanval. Zooals dikwijls vóór en na dien tijd, werkten
ook hier Hollandsche en Engelsche Afrikaners harte-

lijk samen. Onder den dapperen Biggar trokken de

Engelsche ingezetenen van Port-Natal, met een dui-

zendtal inboorlingen, van het zuiden tegen Dingaan
op; maar zij werden, na een hevigen en dapperen
strijd, bijna tot den laatsten man toe gedood.

Intusschen ging een Boerencommando , onder
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Potgieter en Uys, den vijand van het westen tege-

moet. Ongehinderd werden zij tot dicht bij de hoofd-

stad des vijands toegelaten; maar, toen zij door een

nauwe kloof reden, sprongen de Zulu's, als op een

tooverslag, van alle kanten voor den dag. Rondom

de kleine bende, vóór hen, achter hen, overal waar

het oog zich wendde, wemelde het van Kaffers.

Wat nu gedaan ? Er was maar één uitweg,

dwars door den vijand heen, om op die wijze het

open veld weer te bereiken. Het was een groot

waagstuk; maar er was geen keuze. De Boeren

vuurden als één man op den levenden muur achter hen,

dreven het spoor in hunne paarden, en gingen in

volle vaart door de Zululegerbenden henen. De
Kaffers deinsden terug van verbazing over den moed

der Boeren, en het geheele commando scheen te zul-

len vrij komen. Ongelukkig echter raakten Com-

mandant Uys en eenigen zijner volgelingen van

hunne vrienden gescheiden. Spoedig ontdekte dit

de vijand, omsingelde de kleine bende, en Uys werd

door een assegaai gewond. Hij trok het wapen uit

zijn lichaam, en, alsof er niets gebeurd was, nam
hij nog een man, die zwaar gewond was, bij hem
op het paard. Spoedig, echter, bemerkte de edele man
dat hij al zwakker en zwakker werd, door bloed-

verlies. „Ik moet toch sterven
;

gij kunt vrij komen ;

redt u\" riep hij zijne vrienden toe, terwijl hij op de

aarde neêrzonk. Voort gingen zijne metgezellen in

volle vaart; maar ziet! wie is hij die daar uit hun
midden terugkeert? Wie is hij die den Commandant
te gemoet snelt, hoewel een wisse dood ook hem aldaar

wacht? 't Is Dirk Uys, de jeugdige zoon van den

Commandant, die bij zijn vader komt sterven! Toen
hij zijn vader ter aarde zag vallen, en de wreede

Zulu's rondom hem hoorde gillen van woeste blijd-
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schap, sprong hij met zijn paard in het midden
des vijands, en drie Zulu's bijten het stof eer hij naast

zijn vader dood valt. Nog zeven of acht man vielen

op dien dag met Uys in den slag; maar, wat het

hart van elk Afiïkaansch kind bovenal aandoet, is de

dood van dien onvergetelijken jongen held. Hij had
zijn vader lief in zijn leven, en de dood heeft geene

scheiding tusschen hem en zijn vader kunnen maken.
Green monument is ter zijner nagedachtenis tot nog
toe opgericht, maar zijn edele daad leeft voort ook
nadat hij gestorven is. De kinderen van Zuid-Afrika

zullen Dirk Uys nooit vergeten.
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Met Maritz in het Lager.

iet Retief was door Diiigaaii vermoord ; Piet

Uys was in den strijd gevallen. Er bleven

slechts twee mannen over die de Boeren konden

leiden, namelijk Heudrik Potgieter en Uerrit Maritz.

Na den noodlottigen slag waarin Uys was gevallen, ver-

trok Potgieter met zijn aanhang uit Natal en ging terug

naar Transvaal. Alzoo viel de mantel van Retief als

vanzelf op de schouders van Maritz, die dan ook

eenpariglijk tot Commandant-Generaal gekozen werd.

Arme Maritz! hij had een moeilijke taak te ver-

vullen, daar in het lager op de Bosmansrivier,

waar de Emigranten-Boeren zich nu samentrokken.

De winter was nabij, en de koude werd later onuit-

sprekelijk bar. Voedsel werd al schaarscher en schaar-

scher ; de koorts brak uit in het lager ; de dood klopte

aan de deur van menige tent; en — in de maand
Augustus kwamen de bloeddorstige Zuluhorden op hen

af. O ! dat waren dagen van vrees en strijd, bitterheid

•en angst. Twee dagen lang moest Maritz de Zulu's van
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het lager wegschieten; maar, ,/de Heer redde hen op
wonderdadige wijze en schonk hun de overwinning/' (*)

Toen men in de Kolonie hoorde van het lijden en

den nood der uitgewekenen, zond men boodschap op
boodschap: //komt terug, verlaat Natal." Velen wilden

aan die roepstem gehoor geven, maar //de vrouwen
weigerden ten eenenmale om terug te gaan, zoolang

het onschuldig bloed, door Dingaan vergoten, niet

gewroken was. 7'
(
2
) Het voorbeeld dier vrouwen be-

zielde de trekkers met nieuwen moed, en men besloot

in Natal te blijven. Eere zij dien onbekenden moeders,

echtgenooten en dochters, voor het aandeel dat zij aan

de heldendaden van dit roemvol tijdperk onzer ge-

schiedenis hadden

!

Er was echter, zonder hulp uit de oude Kolonie,

aan een tweede commando tegen Dingaan niet te

denken. Eene commissie werd derhalve gekozen, —
waarvan Sarei Cilliers lid was, — om de belangen

der trekkers in de Kolonie te gaan bepleiten en de

noodige ondersteuning te verkrijgen. De hoop der

trekkers werd geenszins beschaamd, want boven ver-

wachting werden zij door hunne landgenooten gehol-

pen. Yoedsel en medicijnen, ammunitie en dappere

wapenbroeders, werden van alle kanten naar het lager

te Bosmansrivier gezonden, en men begon zich aan te

gorden tot een nieuwen strijd met den verrader en

moordenaar van Retief en diens lotgenooten. Eén
man, echter, zou aan dien schitterenden tocht niet

deelnemen, namelijk, Gerrit Maritz. Na een tijdperk

van angst en inspanning, waarvan wij ons geen denk-

beeld kunnen vormen, ging de dappere Commandant
zijne eeuwige ruste in, een slachtoffer der koortsziekte,

die reeds zoovele slachtoffers had gemaakt. Gelukkig,

(*) Journaal van A. E. Steenecamp.

(

2
) Noble's Zuid-Afrika.

7
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.

echter, was Andries Wessel Pretorins kort tevoren

uit de Kolonie gekomen om zijn landgenooten ter

ziide te staan. Wederom had God dus voor een man

gezorgd om de opengevallen plaats aan het hoofd

der trekkers te vervullen. Op den 15<len October 1838

stierf Gerrit Maritz ;
op den 28*ten November werd

Pretorius tot Commandant-Generaal der Boeren ge-

kozen.
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Bloedrivier.

rnstig en biddend werd de bloedwraak op Din-
g'aan door onze voorvaderen ondernomen. De
Voortrekkers waren doorgaans vrome en god-

vreezende mannen, en zij hielden God voor oogen in

den strijd met den machtigen Zulukoning. Nadat
het oorlogsplan goed besproken, het geweer goed
schoongemaakt, en alles in behoorlijke orde gebracht

was, rukte men tegen den vijand op. Het commando
was slechts zoowat vierhonderd zeven man sterk;

maar elk een hunner gevoelde, dat hij een heilige

roeping vervulde, en dat geloof bezielde het kleine

leger met moed en kracht voor de groote onderneming.
Toen de dappere //Gideonsbende 7

' in de nabijheid

van het tegenwoordige Ladismith kwam,werd er, op bevel

van Pretorius, eerst een plechtige godsdienstoefening

gehouden, onder de leiding van Ckarl Cilliers, die, op
een kanonwagen staande, de burgers aldus toesprak

:

//Broeders en Landgenooten ! Hier staan wij voor
den heiligen God van hemel en aarde, om de belofte

te doen, dat, — als Hij met Zijne bescherming
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met ons wezen zal en den vijand ons in handen

zal geven als overwonnen, dat wij dan dien dag-

en dien datum immer als een Dankdag, als een

Sabbath, tot Zijne eere zullen vieren. Dat wij

bet aan onze kinderen zullen zeggen, dat zij met

ons er in moeten deelen, tot gedachtenis ook

voor onze opkomende geslachten. Want de eere

Gods zal er door verheerlijkt worden, dat Hem

de roem en de eere van de overwinning worde

gegeven." Nadat hij verzocht had, dat een iegelijk,

die zich bezwaard gevoelde om in dat verbond te

treden, zich zou verwijderen, breidde hij, in naam

der aanwezigen, zijne handen uit naar den hemel, en

sloot het verbond met den Allerhoogste. Alzoo bereidde

men zich op plechtige wijze voor tot den bloedigen strijd.

Op Zaterdag, den 15den December, vormden de

Boeren hun lager bij den stroom, bestemd om
later den naam van „Bloedrivier" te dragen. De

Zulu's waren bij duizendtallen in 't zicht; maar

Pretorius besloot den aanval tot Maandag uit te

stellen. Intusschen werd het lager zoo veel mogelijk

versterkt, totdat de ondergaande zon en de duisternis,

die er spoedig op volgde, alle verdere werkzaamheden

van dien aard belette.

Op Zondagmorgen, den löden December, kort voor

het aanbreken van den dag, vielen de Zulu's het

lager aan. De Boeren waren gereed om hun een

warme ontvangst aan te bieden. Hoewel men nauwelijks

„korrel kon vatten 7
', vielen de Kaffers bij honderdtallen,

dood of gewond, neder voor hunne geweren.

Tot vier malen bestormden de woeste barbaren het

lager, maar, telkenmale moesten zij terugdeinzen voor

de verdedigers. De Zulu's waren dapper en sterk,

geoefend in den krijg door den machtigen koning

Dingaan, en vóór hem, door diens nog machtiger broeder
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Shaka. Zij waren mannen in den krijg gehard door

ontelbare oorlogen met de Kafferstammen, die zij

uitgeroeid of onderworpen hadden. Maar, de Boeren

schoten goed en waren ook dapper
;

en, wat nog
meer zegt, zij streden met een goed geweten. God
was aan hunne zijde. Te midden van het gevecht

braken de ossen, die in het lager geplaatst waren,

los, en baanden zich een weg door de wagens henen. De
Kafferkapiteins dit ziende, trachtten van de verwarring

gebruik te maken door een nieuwen aanval te wagen,

maar, het was te vergeefs; de Zulu's waren bevreesd voor

den witten man met zijn gevaarlijken ,/vuurspuwer."

Eindelijk was het oogenblik daar voor de Boeren
om, op hunne beurt, den vijand te bestormen. In

een oogwenk sprongen zij in den zadel, vlogen door

eene opening in het lager, en dreven de Kaffers

voor zich als kaf voor den wind. En nu volgde

een vreeselijke slachting; honderden Zulu's verdronken

in de rivier; velen werden door het ééne kanon der

Boeren, dat toen voor den dag gehaald werd, ver-

brijzeld, en nog meer vielen door het aanhoudend
vuur der geweren. De wateren der rivier werden
dien dag rood geverfd door Zulubloed ; want niemand
werd moede wraak te nemen over de moorden van
Weenen, Moordspruit en Blauwkrans.

Ruim drieduizend Zulu's sneuvelden op dien gedenk-

waardigen Zondag, terwijl er van de trekkers geen

enkele viel, en slechts weinigen (waaronder Pretorius,

die een assegaai in de hand kreeg) gewond werden.

Green wonder, derhalve, dat men de overwinning aan

Grods bijzondere genade toeschreef, en aan den avond
van dien onvergetelijken dag een plechtigen dankstond

hield en de gelofte hernieuwde, om, namelijk, den
zestienden December jaarlijks als Dankdag te vieren.
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Dingaansdag.

e Trekkers laadden jaren lang

Gezworven in het rond,

Doch nu verrees een lofgezang-

Uit aller hart en mond.

„Goddank! wij hebben eind'lijk rust;

,/Wij vinden in Natal

„Een Paradijs van vreugd' en lust

,/Met stroomen in elk dal.''

De kind'ren huppTen in het veld

Tezamen met het vee,

En menig afgematte held

Speelt in zijn ziele nieê,

Terwijl zijn gade, ongemerkt,

— Gedachtig aan haar jeugd —
Een glimlach plooit terwijl zij werkt,

Of tranen stort van vreugd.
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Helaas ! gelijk soms, onverwacht,

Een donkre onweerswolk
Den dag verandert in een nacht, —

Zoo ging het met ons Volk.

In Umgingklove werd één woord
Gesproken door Dingaan;

En ziet! Retief is wreed vermoord
Met meer dan zestig man.

Nog erger, o'eral is geschrei

En droefheid in Natal.

Achi menig vroolijke vallei

Is nu een tranendal.

Green kind, geen grijsaard wordt gespaard,

Geen moeder en geen ga.

Zoo vreeslijk is de mensch ontaard
— Geen zuigling vindt gena!

De tijding vloog van mond tot mond
— En o'eral was geween —

Tot waar men Uijs en and'ren vond
O'er Drakensbergen heen.

Zij spraken weinig o'er de zaak,

Maar riepen tot den Heer

:

z/Het bloed der zui'gling roept om wraak 1/'

En — grepen het geweer.

Daarbij ontwaakt der mannen moed

;

— De nijd en twist zijn dood —
Eén stem weerklinkt in elk gemoed :

—
//Uw Landsman is in nood \"



KIJKJES IN ONZE GESCHIEDENIS.

Er werd besloten dat Piet TJijs

Met Potgieter zou gaan

(Marits bleef bij de wagens thuis)

Om Dingaau te verslaan,

In 't eerst scheen alles goed te gaan

De vijand nam de wijk.

Men kende d'aard niet van Dingaau
Aan sluwe plannen rijk.

Zijn legerbenden staan reeds klaar

Daar, in de nauwe poort.

De Boeren vreezen geen gevaar

En snellen gretig voort.

De kloof was eng, de weg was steil,

De vijand veel en sterk.

In vromen moed alleen was heil —
Voorwaar 't was heldenwerk.

Des avonds, moeder, als gij thuis

Zit praten met uw kind,

Vertel hem toch hoe teêr Dirk TJijs

Zijn vader heeft bemind.

De dapp're jongeling was vrij,

Voor hem was geen gevaar.

Toch — stierf hij aan zijns vaders z

De kleine Martelaar.

Acht mannen vielen op dien dag
Met Dirk en Pieter TJijs,

De Boeren keerden na den slag

Bedroefd terug naar huis.
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Toen volgde zware ramp op ramp,

Marits stond gansch alleen

Aan 't hoofd der Trekkers in het Kamp,
Want Potgieter ging heen.

Men worstelde veel maanden lang

Met honger, kou en pijn.

Toen kwam de koorts, de strijd werd bang,
— Er was geen medicijn.

Marits werd krank helaas ! en stierf

;

Doch God gaf hun, daarna,

Een man, die zich een naam verwierf

Door gansch Zuid-Afrika.

Andries Pretorius is zijn naam,
Gelijk Retief, was hij

Niet slechts een ridder zonder blaam,

Maar innig vroom daarbij.

Vierhonderd zestig mannen, fier,

Koos hij om meê te gaan, —
Een leger, zoo als wellicht hier

Te lande nooit zal staan.

Want ziet ! er werd geen ij del woord
Gehoord, bij dag of nacht,

Men zong, men bad, men las Gods' Woord,
En steund' op Hooger Macht.

Het leger was een Gideonsbend'

Verkoren tot den strijd

;

Het was een redder uit ellend'

Door God zelf toebereid.
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De wraakzucht spoorde hen niet aan,

— Men zegge wat men wil —
Zij zonden driemaal naar Dingaan,

Maar 't was slechts tijdverspil.

Met twaalfmaal duizend Zulu's dacht

Hij eenig Boerenheld, —
Al was hij nog zoo sterk in macht

Te drijven van zijn veld.

Zij loopen storm, met wild getier

En daverend gedruisch, —
Gelijk een machtige rivier,

Met donderend geruisen.

De schok is groot, en hoog de nood..

Doch ieder Boer schiet goed !

De waatren der rivier zijn rood

Geverfd door Zulubloed,

Vlucht heen, Dingaan, dit is de dag-

Der wrake over u. . . .

Drieduizend vallen in den slag. . .

Waar is uw leger nu ?

Waar is uw rijk, Verrader, thans?

Vernietigd als een wolk
Met al zijn heerlijkheid en glans,

Door 't Afrikaansche Arolk.

O Vaders ! Moeders ! allen gij

Die mijn verhaal nu hoort,

Herinnert steeds uw kind, dat hij

Een vroom volk toebehoort.

Gij, Zonen van Zuid-Afrika!

Gedenkt toch aan Dirk Uijs,

En volgt hem in zijn liefde na
Voor volk en ouderhuis.
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Een uittreksel uit een Dagboek.

nder de vele vrouwen, die aan den grooten

trek deelnamen, was er ééne, die een merk-

waardig geschrift heeft nagelaten. Toen, even

als nu, waren er weinigen onder de Boeren, die hunne
gedachten of lotgevallen te hoek stelden. Anna Eli-

zabeth Steenecamp, geboren Retief, eene nicht van

Pieter Retief was waarschijnlijk de eenige trekkers-

vrouw, die zulks gedaan heeft.

Haar „ Gedenkschrift of Journaal van onze Uittocht

uit ons moederland tot aan Port-Natal" is meer dan

eens gedrukt geworden, en is alleszins de moeite waard

gelezen te worden. Wij geven slechts een kort uittreksel

er uit, waarin zij, in hartroerende doch uiterst een-

voudige bewoordingen verhaalt, wat er met een

aantal Trekkers, kort na de overwinning te Bloedri-

vier gebeurde

z/In Januari 1839, kort na den slag van Bloedri-

vier, vertrokken wij van Tugela naar Port-Natal,

en daar trof mij weer een zware ramp. Den 20sten

vertrokken wij, en op den 23sten werd mijn schoon-
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zoon, F. M. Hatting, bij zijn vee door een zwaren

donderslag gedood, eene weduwe en twee kinderen

nalatende om zijn verlies te betreuren. Ach, wat een

harde slag was dat voor mij en de familie ! Hij was
een werkzame man, door allen geacht, en door elk be-

treurd; doch de hand des Heeren doet wat hij wil,

en bij den dood is geen aanneming des persoons.

Sedert wij hier aankwamen, woonden wij nog een

geheel jaar in lagers, en in het laatste lager trof ons-

een droevig ongeluk. Op den 7den Augustus 1839,

des avonds om 9 uur, geraakten onze huizen en

lager aan brand, door het aansteken van een kaars

door eene kleine meid. Sommigen waren reeds naar
bed gegaan toen het vuur uitbrak. Wij waren nog
bezig om onze kinderen te leeren; met eens kwam
er een geroep van //Kaffers," en wij dachten niet

anders dan dat de vijand het lager in brand gesto-

ken had. Zoodra het eerste huis in vlam stond,

raakten ook al de andere huizen aan brand, Het
lager was voorzien van kruit en lood ; ons oude vader
alleen had een vat vol kruit van 600 pond, en al

de andere huizen waren vol kruit, zoodat het zeer

gevaarlijk was in het lager te blijven. Ik vluchtte
met mijn twaalf kinderen de poort uit, daar ik be-

vreesd was voor het vuur en de gewaande kaffers,

tot in de eerste laagte. Verder kon ik niet. Daarna
zijn de andere vrouwen mij gevolgd. Ik bleef aldaar
tot het lager uitgebrand was, en toen kreeg ik be-
richt, dat ook mijn man in het vuur omgekomen
was.

^
Ik was zoo naar van ontsteltenis, dat ik mij

weinig bekommerde over deze boodschap; het was-
voor mij, of het onmogelijk voor ons was om door
te komen; het was voor mij als een voorbeeld van
den dag des oordeels. Ik bracht mij de woorden
van den Apostel te binnen, die zegt: „de dag des-
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Heeren zal komen als een dief in den nacht, in

welken de hemelen met een gedruisch zullen voorbij

gaan, en de elementen branden zullen en vergaan, en

de aarde en de werken, die daarin zijn, zullen verbranden."

Het akeligste nog in dien donkeren nacht om te

zien was toen het kruit aan brand sloeg en de stuk-

ken der wagens rondom ons aan alle kanten vlogen.

Zoodra het gevaar voorbij was, begaven wij ons

weder naar het lager om de gekwetsten te helpen

en de dooden te begraven. Toen het eerste huis aan
brand raakte waren er tien mannen om het vuur te

blusschen, en toen het kruit aan brand vloog werden
drie gedood en de anderen zwaar gewond. Een
negotiewagen met veel kruit erop raakte ook aan
brand; twee mannen wilde denzelven redden, de een

was dadelijk dood, de andere leefde nog een tijdje.

De kruitwagen was in het midden des lagers. Twee
kinderen en twee kaffertjes waren in de huizen ver-

brand, en wij vonden negen dooden en twaalf gekwet-

sten in de asch des anderen daags. De hitte was zoo

erg, dat wij dien avond de dooden niet konden uit-

halen. Daar waren vier wagens in den brand, negen
vette gezouten beesten, alsmede vet en zeep, suiker

en koffie, zout, mielie's, pompoenen, daar de menschen
kort van te voren naar de Baai waren om zich van

alles, dat zij noodig hadden, te voorzien. Het waren
achttien huizen van de Tarka's Boeren, waaronder
ik getrouwd was. Wij moesten den geheelen nacht,

zonder bovenkleederen en bedden, bij het vuur zitten.

Sommige vrouwen en moeders weenden daar zij hunne
mannen en kinderen door het vuur zagen verteren, en

geen niensch kon ze uit het vuur krijgen. Ook was
de koude zoo erg, dat wij ons in de nabijheid van dit

groote vuur moesten houden om te zien wat ons

overkwam. Toen hoorde men ook niets als gekerm
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en geween. Wij arme vrouwen en de onnoozele kleine

kinderen hadden in de kafferoorlogen veel geleden

door koude, en te worstelen met angst voor onze

vijanden, voornamelijk als wij des nachts onder de

paarden moesten schuilen in het paardenlager; maar,

bij zulk een groot vuur te blijven, waar zoovele men-
schen in verbrandden, was nog harder, en de nacht

was bitter koud. Op den morgen van den volgenden

dag hebben wij de beenderen in een deken gebonden

en in een gat begraven. Er waren drie Steenecamps,

twee Potgieters, en één van de Winter, en twee kin-

deren, en twee kaffers dood. Twee Steenecamps waren
zwaar gekwetst, van welk mijn man een was. Hieruit

kunt gij, lieve kinderen, zien, met wat zware rampen
ik te kampen had op mijne reis van een jaar en
acht maanden vóór wij een huis of schermpje konden
maken."
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Richard King.

e overwinning op Dingaan behaald, was glans-

rijk; maar toch viel Natal niet in de handen
der trekboeren. Het document, door Dmgaan

geteekend, waarin hij afstand van een groot deel van
Natal aan de Boeren deed, werd in den reiszak van
Retief onbeschadigd gevonden; maar de Akte van
Afstand werd door de Engelsche Regeering niet er-

kend. Er bestond reeds een Volksraad van vieren-

twintig leden, en eene Uitvoerende Commissie van
drie leden om het land te besturen, namens den Raad.

Pietermaritzburg werd tot hoofdstad der nieuwe Re-

publiek aangelegd; dorpen werden gesticht; land-

drosten aangesteld, en eene geregelde Regeering begon

reeds wet en orde in Natal te handhaven, — toen

de Gouverneur der Kaapkolonie bevel kreeg om
tusschen beide te treden. Een Proclamatie werd uit-

gevaardigd: //dat de onafhankelijkheid van dat gewest

in geenen deele zou erkend worden; dat de bewoners
onderdanen en kolonisten van Groot -Brittanje waren;

en dat Z.Exc. de Gouverneur, Sir Charles Napier,
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onverwijld militair bezit van Natal zou nemen/' en

kort daarop nam Majoor Smith Port-Natal in bezit.

De Emigranten-Boeren dienden een krachtig Protest

in tegen deze handelingen ; maar het was te vergeefs.

Engeland meende recht te hebben op het land, en

geroepen te zijn om geen Republiek aldaar toe te

laten. Eindelijk werd de pen met het zwaard ver-

wisseld, en de Boeren trokken tegen Majoor Smith
te velde. In het begin liep de strijd heel gunstig af

voor de trekkers; zij keerden de troepen vast in hun
kamp, en waren meester van de Baai. Twee schepen,

de Pilot en de Mazeppa, werden in beslag ge-

nomen, krijgsgevangenen naar de hoofdstad verzonden,

en goederen, ammunitie en kanonnen werden den

vijand ontnomen. Ja, bijna had men Majoor Smith
en zijne manschappen door honger tot eene overgave

gedwongen, toen er onverwachts hulp over zee van
Port-Elizabeth en de Kaap opdaagde.

Kichard King was de man, die den Majoor uit

zijne moeilijke positie verloste. Hij was een jong

Engelschman, te Durban woonachtig tijdens den oorlog

tusschen Boer en Brit, en niemand droomde dat hij

zulk een invloed op de geschiedenis van Natal zou
uitoefenen. Hij zelf dacht er het allerminst aan, dat

hij het middel zijn zou om Engeland de zegepraal

over de Boeren te bezorgen. En toch was het zijne

bestemming, want hij was het, die alleen en te paard,

ongemerkt door de Boeren, van Durban naar Grra-

hamstad reed. Door rivieren en gevaren, meer dan
eens bijna vermoord door de Kaffers, of van honger
en dorst omgekomen, gelukte het hem de reis van
vierhonderd mijlen in negen dagen af te doen. Het
gevolg was : een schip vol troepen van Port-Elizabeth,

ën den dag daarop een tweede van de Kaap, in de
Baai van Natal. Het duurde niet lang voor de sol-
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daten zich op vasten bodem bevonden, en Pretorius
noodzaakten de wijk te nemen.

Richard King had dus zijn doel bereikt, en zijne

landgenooten in den uitersten nood gered. Op den

15den Juli van het jaar 1842 besloot de Volksraad

den ongelijken strijd voorgoed op te geven, en het

gezag van Engeland over Natal werd formeel erkend

door de Boeren. Alzoo werd de droom van Pieter

Retief en menig ander voortrekker vernietigd. Het
schoone Natal zou vau nu aan geen vrije staat zijn,

maar wel een parel aan de kroon van Engeland uit-

maken. De trekkers werden ongetwijfeld goed be-

handeld door de Engelschen nadat de zaak uitgemaakt

was; plaatsen werden hun aangeboden onder de gun-

stigste en aantrekkelijkste voorwaarden; hooge posities

in 's lands dienst werden hunnen voormannen aan-

geboden; maar — slechts een derde deel der Boeren
sloten zich bij de overwinnaars aan. De overigen

waren te zeer verbitterd tegen de Britsche Regeering

om zich in Natal te vestigen. wVooral de vrouwen/'
zegt een ooggetuige van die dagen, //hadden een geest

van afkeer tegen het Engelsch bestum*/ en, geen

wonder dus, dat het wachtwoord nogmaals onder de

gelederen der Boeren gehoord werd:

T R E K!

8
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Boomplaats.

'e dichter der Transvaalsche Republiek, Heildrik
Potgieter, die Maritz en Uijs kwam helpen in

Natal na den moord van Retief, keerde onmid-
dellijk na den dood van Uys naar de zijnen over de
Vaalrivier terug. Hij was van den beginne af

tegen den trek naar Natal, daar bij geen geloof bad
in Diugaau's beloften, en overtuigd was, dat Engeland
geen Republiek aldaar zou gedoogen. Zijne woorden
werden letterlijk vervuld; en weldra zou ock Pretorius
met een groot gevolg zijne voetstappen over het
Drakengebergte volgen. Vooraf echter werd nog
een laatste poging gedaan om in het bezit van dat
land te blijven. Commandant Pretorius reisde-te paard
naar Grahamstad om den Gouverneur der Kaapkolonie,
die zich daar toen bevond, persoonlijk te spreken.
Ongelukkig echter, achtte Sir Heiiry Pottinger het
niet wenschelijk om „dien rebelschen Boer" te ont-
moeten. Pretorius greep naar de pen, maar toen was
het antwoord : „Z.Exc. kon zich nu niet met de zaak
der trekkers inlaten, daar hij eerlang naar Engeland
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zou teruggaan
;

zijn opvolger zou zich de belangen

der Boeren wel aantrekken." Teleurgesteld en meer
verbitterd tegen de Engelscbe Regeering dan ooit te

voren, ging de overwinnaar van Dingaan terug naar
de zijnen ; en, andermaal werd alles in gereedheid

gebracht voor een tweeden trek.

Tegen het einde van Januari 1848 begonnen de

vermoeide en verarmde trekkers Natal te verlaten,

en in de eerste dagen van Februari had men de

Tugela bereikt. Daar werd Pretorius verrast door

een bezoek van niemand minder dan den Kaapschen
Gouverneur. Sir Harry Smitli, opvolger van Pottinger,

en gunstig bekend onder de Boeren sedert den Kaffer-

oorlog van 1835, waar zij te zamen gevochten hadden,

meende invloed genoeg te hebben om den trek te

keeren. Hij sprak lang en veel met Pretorius, deed

vele beloften aan de Boeren, smeekte ze om van hun
plan af te zien en zich in Natal te vestigen, maar zijne

welsprekendheid was te vergeefs. Men wou vrij en

stil ergens wonen onder eigen bestuur en eigen vlag.

Pretorius had het oog op den Vrijstaat, maar Sir

Harry was hem voor. Op den 3 ĉ en Februari van
datzelfde jaar was er reeds een Proclamatie uitge-

vaardigd, waarbij al het land benoorden de Oranje-

rivier, insluitende het grondgebied van Moshesh,
Moroko, Moletsani, Sikonyella en anderen, noor-

delijk tot aan de Vaalrivier en oostelijk tot aan de

Drakensbergen in bezit van Hare Majesteit verklaard

werd !

Wat nu gedaan ? Pretorius besloot voor den Vrij-

staat te vechten, en de meerderheid zijner volgelingen

stemden met hem samen. Maar, er was verdeeldheid

onder de Boeren, en velen wilden niet met geweld

de Engelsche vlag neêrhalen.

Nogeens kwam er dus een treurige botsing tusschen
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de Engelschen en de Trekkers. Met vierhonderd man
trok Pretorius op naar Bloemfontein, alwaar Majoor

Warden met eenige troepen gevestigd was. Op bevel

van Pretorius nam de Majoor de wijk over de Oranje-

rivier naar de Kaapkolonie. Voor de eerste maal was

de Vrijstaat feitelijk in kanden der Boeren.

Het duurde echter niet lang of Sir Harry Smith
kwam op het terrein. Met duizend man trok hij de

Oranjerivier, ongehinderd door de Boeren, over, en

kort daarop werd de Slag van Boomplaats (29 Augustus

1848) geleverd. Er werd dapper aan beide zijden

gevochten, en de aanvallen der Boeren geschiedden

zóó snel, dat Sir Harry, die zelfs bij Waterloo aan

Wellington 's zijde gestaan had, later erkende: „dat

het een van de scherpste gevechten was, die hij ooit

had bijgewoond ; dat hij nooit te voren sneller en

beter bestuurd schieten dan dat der Boeren gezien had."

De Gouverneur zelve had een nauwe ontkoming,
daar eén kogel zijn paard trof, en een andere door

een zijner stijgriemen ging. Kapitein Murray en vele

anderen sneuvelden op dien dag; terwijl er slechts

zeven burgers vielen. Tot negen malen toe deden de

Boeren aanvallen op het leger van Sir Harry, maar
eindelijk namen zij de wijk, en de Engelsche troepen
bleven in het bezit van het veld.

Nu nog zal de reiziger een kleine begraafplaats te

Boompiaats, het eigendom van den heer Visser, vinden,

met eenige grafsteenen erop. ter nagedachtenis der
Engelsche officieren, die hun leven voor hunne Regee-
ring lieten. Het zevental gesneuvelde burgers echter,

heeft geen zichtbaar gedenkteeken op Vrijstaatschen
grond, maar de namen van NicolaaS du Buissoil,

Petras Erasmus, Diederik Laprie, de Beer, Douw
Steiju en Fourie zijn in menig Vrijstaatsch hart
gegrift.



HOOFDSTUK XXXVIII.

De beweging tegen de Bandieten.

ort na den slag van Boomplaats in den Oranje-

Vrijstaat, werd de geheele Kaapkolonie in

beroering gebracht door een brief van Graaf

Grey, den Staatssecretaris van Engeland, aan den

Gouverneur der Kolonie, Sir Harry Smith, gericht.

De gewichtige vraag, die in dien brief gesteld was :

was deze : „Of de inwoners der Kolonie genegen waren
om bandieten te ontvangen." Terstond geraakte het

geheele land, als 't ware, in vuur. De inwoners der

Kaapkolonie waren met recht trotsch op hun afkomst
en verleden ; nog nooit waren misdadigers uit andere

landen op bun grond overgebracht; en als één man
besloot men die schande niet over het land te laten

komen

.

In April 1849 kwam er een tweede tijding, die de

beroering in het land verdubbelde. De gebeime Raad
der Koningin had namelijk de Kaapkolonie tot een

strafkolonie verklaard, en dus op gelijken voet

met Van Diemen'sland en Botanybaai gesteld ! Nog
meer, driehonderd bandieten waren reeds op weg naar
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de Kaap ! ! Eene rilling van verontwaarding trilde

door het gansche land bij het hooren dezer berichten.

Vergaderingen werden overal gehouden, en protesten

tegen het plan aangeteekend. Een Anti-Bandietenbond

werd in de Kaapstad opgericht, en predikanten, kerk-

genootschappen, synodale vergaderingen, ja, al de

inwoners der Kolonie, verzetten zich tegen de Engelsche

Regeering.

Sir Harrj bevond zich in een zeer moeilijke positie,

die later nog moeilijker geworden is. Zijn hart was
wel met de Kolonisten, maar zijn plicht was: trouw te

zijn aan zijne Regeering. Toen een Deputatie hare

opwacbting bij den grijzen krijgsman maakte, ant-

woordde hij op aandoenlijke wijze: «Heden is het de

verjaardag van Waterloo — met trots maak ik er

melding van ; en ik wenschte liever door den Almach-
tige te worden gedood, dan de bevelen Harer Majesteit's

Regeering te overtreden, en eene daad van rebellie

te plegen."

De beweging werd sterker en sterker. Het publiek
werd al meer en meer opgewonden. Eindelijk besloot

de Bond een schrijven door het land te zenden het

publiek verzoekende : (a) om door middel van petities

zich tot Hare Majesteit en de beide Huizen van het

Engelsche Parlement te wenden ; en (b) een heilig

Verbond onderling te treffen om aan geen bandiet
werk te verschaffen en met geen een hunner iets te

doen te willen hebben, alsmede aan elkeen, die het Gou-
vernement hielp in het landen, ondersteunen, of ge-

bruiken der misdadigers, den rug toe te keeren. Duizenden
teekenden de „pledge". Bankiers, winkeliers, bakkers,
slachters .... allen besloten het verbond ten strengste
te handhaven. Vele ambtenaren traden uit 's lands
dienst, zooals veldcornetten, vrederechters en parle-
mentsleden. Wee den armen man, die zich tegen de
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publieke opinie in die dagen durfde verzetten, — hij

werd gescholden, met modder bespat, met steenen

geworpen, in beeltenis verbrand en uit de samenleving,

als 't ware, verbannen.

In September 1849 bereikte de spanning haar top-

punt bi] de aankomst van de Neptune met 282 mis-

dadigers aan de Simonsbaai. Kerkklokken en andere

alarmklokken luidden door het land, het volk tot

waakzaamheid opwekkende. Aller mond was vol van
het ,/pestschip // (zooals men de Neptune noemde) aan

de Simonsbaai.

Het verbond trad terstond in volle werking, zoodat

de Regeering verplicht was een eigen bakkerij en

slachterij op touw te zetten. De Anti-Bandieten-

bond, gesteund door het gansche volk, werd weldra

een soort van //Regeering in de Regeering" {imperium

in imperio). Vreemder schouwspel heeft de Kaap
nog nooit opgeleverd, en is zelden in de beschaafde

wereld gezien. De Bond vergaderde in de stadszaal,

en zijne verrichtingen werden destijds aldus beschre-

ven: //Onder de personen tegenwoordig zag men, zegge

een dozijn handelaren, even zoovele boeren, vijftig of

zestig winkeliers, met eenige predikanten, procureurs,

geneesheeren, onderwijzers, editeuren en andere leden

der verschillende klassen en ambten in de samenle-

ving. Voor de aldus samengestelde vergadering ver-

schijnen elke week personen van allerlei beroepen,

allen begeerig om zich tegen de ernstigste beschul-

digingen, door het publiek hen opgelegd, te verdedi-

gen. Nu is het een handelaar, wiens handel plotseling

opgehouden is, dan weer een hotelhouder, die door

zijne gewone gasten geheel en al verlaten is. Soms worden
er een dozijn brieven en verklaringen gelezen om de

reputatie van een Kaapschen winkelier of van een

Boer, honderd mijlen van daar woonachtig, te zuiveren.
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Of wellicht verschijnt er een vertegenwoordiger van

eene of andere buitenwijk ter vergadering om zijn

district van eene of andere smet te ontdoen, en eene

of andere dubbelzinnige zaak uit te leggen. In elk

geval wordt alles met aandacht en ernst aangehoord,

en indien de bewijzen ten gunste van een of ander,

die „onder een wolk" is, gegrond geacht worden,

wordt zoodanig persoon weer met gejuich tot de

gelederen zijner medeburgers toegelaten".

De strijd duurde voort tot aan het einde des jaars,

zonder in het minst af te breken of te verflauwen.

De gevolgen waren natuurlijk zeer nadeelig voor den

handel en de onderlinge gemeenschap der samenleving,

maar, het doel dat men beoogde was edel, en alles

werd er aan opgeofferd. Eindelijk, den 12<len Februari

van het jaar 1850, kwam de blijde tijding uit Enge-

land aan : dat het besluit van Haar Majesteits Raad

zou worden herroepen, en dat de Neptune terstond

naar Van Diemen'sland moest verzonden worden.

De Kolonisten hadden een heerlijke overwinning op

de Imperiale Regeering behaald, en de Kaapkolonie

was aan een groot zedelijk gevaar ontkomen.
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De Woburn-Moord.

fóór het gelukkige jaar, waarin de Kaapkolonie

het lot van een bandietenstatie ontkwam, ten

einde was, brak de bloedigste en grootste

Kafï'eroorlog uit die de Kolonie ooit gevoerd heeft.

De strijd duurde jaren lang en kostte de Kolonie veel

geld. Ook werd er veel bloed vergoten, want de natu-

rellen waren goed gewapend en dapper in den strijd.

Tegen het einde van 1853, echter, was de oorlog,

door de overgave van Sandilli, feitelijk op een einde.

Wij beschrijven slechts enkele tooneelen uit dien

oorlog, die niet licht uit het geheugen onzes volks

zullen worden uitgewischt.

Het was op den Kerstdag van het jaar 1850, dat

er te Wobum, een klein dorpje iti Britsch Kafferland

een vreeselijke slachting plaats vond. Den dag te

voren werd er zwaar gevochten in den Boomahjoas

;

maar de inwoners van Woburn wisten er niets van

af. Onverwachts kwam er een bende Kaffers op hen
af, en na een kort maar krachtig verzet, werden de

bewoners van het dorp tot den laatsten man toe afge-

maaid. Daarna werden de huizen geplunderd en spoedig

stond het geheele dorp in vlam.

Van daar gingen de wreede verwoesters naar Auck-
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land, alwaar hetzelfde tooneel plaats greep. De onschul-

dige bewoners van het dorpje wisten niets van het

naderend gevaar, dat hun dreigde. Zij waren omringd

door hooge bergen, zoodat zij de rookwolken, die uit

Woburn opstegen niet zien konden. Ja, zóó dood gerust

waren de nienschen, dat zij de moordenaars hunner

landgenooten, toen zij aldaar aankwamen, heel vrien-

delijk vroegen of zij ook iets te eten wilden hebben.

De Kaffers bleven daar, en aten ook wat hun aange-

boden werd; maar, op een gegeven teeken van hun
leidsman, doorboorden zij hunne gastheeren met hunne
assegaaien. Eenige mannen wisten zich in een hut te

verschansen, en den vijand een nacht en dag lang weer-

stand te bieden. Maar, toen was hun laatste kogel ook
opgeschoten, en toen de Kaffers dit bemerkten, staken

zij de hut in brand, en vermoordden ze één voor één.

Ook op de boerenplaatsen in de nabijheid dier

dorpen vonden er pijnlijke dingen plaats. Zoo wordt
ons, onder andere, verhaald van eenige families die

op dien Kerstdag een huwelijksfeest buitendeurs vier-

den. Een prachtige plaats in een kloof werd uit-

gezocht voor de vroolijke plechtigheid; een Zendeling
werd gehaald om de bruid en den bruidegom aan
elkander te verbinden; maar de gewone hartelijke ge-

lukwenschingen waren nauwelijks uitgesproken, toen
de bruid zich met een beangst gelaat tusschen haren
echtgenoot en een boom wierp. Een oogenblik latei-

vloog een assegaai door de lucht, die haar borst door-
boorde, en, met een gil van pijn, zonk zij in de armen
van haar man. Spoedig was de geheele partij om-
singeld, en, eer de listige verraders de plaats verlaten
hadden, waren de bruidegom en bijna al de gasten
lijken. Men berekent, dat er dien dag ongeveer vijftig

blanken in de omgeving van Alice, in Britsch Kaf-
ferland vermoord zijn.
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De Birkenhead.

en van de treffendste en hardroerendste gebeur-

tenissen in verband met den oorlog van 1851

—

1853, vond op zee plaats. Het was in de maand
Februari van het jaar 1852, dat een Engelsen schip,

de BirJienJiead genaamd, op een verborgen rots bij

Danger-Point aanliep. Er waren tusschen de vier- en

vijfhonderd soldaten aan boord, op weg naar de ooste-

lijke grenzen der Kolonie, en zoo wat tweehonderd
passagiers. Het ongeluk gebeurde omtrent twee uur in

den nacht, aan de zuidkust van Afrika. De schok was
geweldig, en zond een koude rilling door elk hart aan

boord. Met een angstkreet verlieten de slapenden hunne
kooien, en, in eenige oogenblikken, was het dek vol

van de verwarde menigte. Spoedig werd het aan elk-

een duidelijk, dat er geene hoop was om het schip te

redden ; het water stroomde binnen door een gapende

opening in den bodem, en de dood staarde elkeen in

het aangezicht. Wat nu gedaan? Ziet ! daar zijn eenige

booten, en men sprong toe om zich daarin, indien

mogelijk, te redden. Maar, vóór er eene hand aan die
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eenige redmiddelen der ongelukkigen geslagen was,

klonk het bevel van Kolonel Setoii luide over het

schip; — „Eerst de vrouwen, de kinderen, en de

zieken" ! De soldaten gehoorzaamden zijne stem, alsof'

zij 0p parade waren. Kalm, ordelijk, en voorzichtig

werden de booten te water gelaten, en de vrouwen,

kinderen, en de kranken er in gedragen. Het schip

was blijkbaar aan het zinken, en waggelde onder de

voeten der edele manschappen als een dronken man;

maar, zij gingen voort met hun onzelfzuchtig werk

tot het einde toe. Eindelijk waren al de zwakken

veilig, maar er was ook geen enkele plek meer in de

booten. De officier gaf een wenk, en de booten ver-

lieten het zinkend vaartuig. Bleek als de dood, maar

zonder een woord van murmareering, zagen de sol-

daten het aan; en toen begon een iegelijk voor zich

zeiven te zorgen. Sommigen wierpen zich in de zee,

hopende dat zij de kust zouden bereiken ; anderen be-

hielpen zich met palen of planken; maar met het

grootste deel der troepen nog aan boord, brak de

Bvrkenhead in tsveeën, en werd alzoo het graf van over

de vierhonderd dapperen.
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De Basuto's.

e Vrij staatsolie Republiek werd in net jaar 1854
<U geboren. In dat jaar, immers, besloot de Britsche

Regeering het land, tusschen de Groot- en Vaal-

rivier gelegen, te verlaten, en de inwoners van dat

deel van Zuid-Afrika aan zichzelven over te laten. De
Boeren hadden dus de handen vrij, en stichtten

terstond eene Republiek.

De jonge Republiek, die nu zoo rustig en welvarend
is, had een zwaren proeftijd ie doorstaan. Er was een

tijd in hare geschiedenis, die nooit door den waren
Vrij«tater zal vergeten worden, — wij hebben het oog
op de Basutooorlogen, en, bij name, op den tweeden

Basutooorlog

.

Moshesh, de machtige, bekwame, eerzuchtige staats-

man, — een van de merkwaardigste Kafferopper-

hoofden die Zuid-Afrika gekend heeft, — stond toen

aan het hoofd der Basutonatie. Hij was een man van
buitengewone gaven, een geboren heerscher, en een
listige vijand. Zijn eerzucht, vooral, was verbazend,

en blijkt, onder andere, zeer duidelijk uit het volgend
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kenmerkend verhaal. De Eerwaarde heer Cassalis, een

Fransche Zendeling destijds te Thaba Bosigo, had de

gewoonte om Jftoshesh met het voorlezen van eenige

uittreksels uit de Romeinsche Geschiedenis te ver-

maken. Op zekeren dag, nu, las hij iets omtrent de eene

of andere schitterende overwinning door de Romeinsche
wapenen behaald, toen Moshesh plotseling opsprong,

en den Zendeling op den schouder slaande, met geest-

drift uitriep: //In alle landen en ten allen tijde zijn

de menschen dezelfde ; de oude Romeinen en de Ba-
suto's gelijken veel op elkaar."

Geen wonder dat zulk een man gedurig met de

Vrijstaatsche Overheid in botsing kwam, en dat er tot

drie malen toe oorlog tegen hem gevoerd werd Het
jonge geslacht, dat nu zoo rustig en gelukkig in den
Vrijstaat opgroeit, heeft geen besef van de bange dagen
en nachten door hunne vaderen in 1858, '65, '66, '67,

'68 en '69 doorgebracht Menig bejaarde Vrijstater

kan nu nog de wonden toonen, die hij in den oorlog-

met de Basuto's opgedaan heeft, meer dan een is

kreupel of ziekelijk, ten gevolge van die bittere dagen

;

en bijna allen weten het een en ander van die tijden

te vermelden. De kinderen zullen weldoen naar de ver-

halen van ouders of grootouders te luisteren, daar het
eerbied opwekt voor het voorgeslacht, liefde voor land
en volk, en dankbaarheid jegens den Allerhoogste.

Komt, werpen wij een blik in die donkere dagen,
vooral in het onvergetelijk jaar 1865, toen de kleine
Staat zijn bittersten toestand had te doorstaan, en als

in een smeltkroes ter loutering geworpen werd. Gelijk
het goud door vuur beproefd wordt, alzoo werd de
Oranje Vrijstaat door den tweeden Basutooorlog be-
proefd.
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De Inval der Basuto's in het District Caledon-

rivier, op 20sten Juni 1865.

„ heb de eer te rapporteeren — aldus schreef

een Landdrost aan wijlen President Brand in

die dagen — //dat in den morgen van 20sten

Juni het District Caledon werd overvallen door een

talrijke bende Basuto's. Zij overvielen de veldkornet-

schappen Wilgeboomsprnit en Slikspruit, verwoesting

met zich voerende, een aantal onzer burgers doodende,

een groot aantal boerenwoningen verbrandende, daarbij

het grootste gedeelte van het vee met zich voerende.

Daniël Robbertse, met eene wacht van veertien

man onder hem, werd door den snellen voortgang
des vijands geheel afgesneden en omsingeld. Twaalf
van de vijftien man, die dezen troep hadden uitge-

maakt, vielen als offers der woede van de Basuto's,

de overigen sloegen zich door den vijand heen.

Veldkornet van AswegeD, en zijn zesendertig man
werden door den vijand in de open vlakte aange-

vallen; maar zij handhaafden hunne positie en ver-

dedigden zich op de dapperste wijze van af tien uur

des morgens tot zonsondergang. Iedere poging, die

door den vijand werd aangewend om door hunne
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gesloten rangen heen te breken, werd op de krach-

tigste wijze wederstaan. Talrijke aanvallen werden op

hen gedaan, zoo wel te voet als te paard, doch, alles

te vergeefs; en na een groot aantal des vijands te

hebben gewond en gedood, en na een bijna onge-

stoorde openbaring van geduld en moed, bleven zij

meester van het slagveld. Met uitzondering van één

burger, die een lichte wonde aan de hand ontving,

zijn allen ongedeerd uit den slag gekomen.

Het kamp te Paddafontein, de woonplaats van Gabriël

dn Toit, hoewel door zeer weinigen verdedigd, ont-

kwam op een wonderbare wijze, na twee dagen lang

door den vijand te zijn ingesloten.

De bewegingen des vijands waren snel en hunne

plannen zeer goed berekend. Terwijl groote troepen

zich van het vee meester maakten, waren anderen

gereed dit over te nemen en verder te drijven.

Op de aankomst des vijands in de nabijheid van Biet-

rivier waren eenigen der teruggetrokken burgers van

Veldkornet Krieger in staat zich te verzamelen ten getale

van omtrent 80 man ; en het gelukte dezen den verderen

voortgang der Basuto's te stuiten, vele schapen terug

te nemen, en zoo wat 61 van den vijand te dooden.

De schrik te Smithfield was zeer groot, naardien

men meende, dat er een groote menigte Kaffers nabij

het dorp waren. Ieder man was gedurende den gehee-

len nacht onder de wapenen, en de vrouwen en kin-

deren werden in veiligheid geplaatst.

Vele burgers, die voor eenige dagen nog rijk waren,

hebben thans alles verloren. Zij zijn zonder huis of

have, en hebben zelfs geen voedsel buiten wat hun
uit liefdadigheid wordt toegereikt, terwijl hunne ge-

heeie kleeding bestaat uit hetgeen zij op liet oogenblik

der vlucht aanhadden/'
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De inval bij Kroonstad.

p den 22sten Juni van hetzelfde jaar maakte
een Kaffercommando van omtrent 2000 man
sterk zijne verschijning op de plaats Waterval

aan de Valschrivier, omstreeks 6 uur van Kroonstad. De
Basuto's kwamen bij die gelegenheid tot 2| uur van

het dorp, al het vee, dat er te vinden was, met zich

medevoerende en verschillende huizen verbrandende.

Zeker Luttig en zijne vrouw werden door den

vijand in hun huis te Kleinfontein omringd, en eerst-

genoemde werd op verraderlijke wijze gedood. Een
zoon van zekeren Meuwenhuizen — een jongeling

van 14 jaren — werd ook op afschuwelijke wijze in

het veld vermoord. Vrouwen, kinderen en bejaarde

mannen vluchtten te voet, sommigen half gekleed, den

kouden nacht in de open lucht doorbrengende.

z/Het was een vreeselijk schouwspel/' schrijft iemand
uit het district-Valschrivier in die dagen, //oude Sarei

Cilliers verdedigde zich twee uren dapper tegen na-

genoeg 200 Kaffers, en behield daardoor al zijn vee.

9
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Twee vrouwen en kinderen werden 4 dagen vermist,

in welken tijd zij zonder voedsel ronddwaalden.

Zonder voorbeeld was de dapperheid van Mevrouw
J. Wolniarans. Zij bevond zich op de plaats van een

vriend, op eenigen afstand van de rivier, ging alleen

naar hare woning met twee geladen pistolen, en kwam in

den nacht terug al haar vee voor zich uitdrijvende.

Hadden tien der mannen, die in de nabijheid waren,

zich zoo moedig als deze edele vrouw gedragen, dan
zou al het vee hernomen zijn.

De Basuto's namen omtrent 4000 stuks vee en
schapen en een groot aantal paarden. Eenige boeren,

maar meerendeels vrouwen en kinderen, staan op
eenige uren afstands van Kroonstad nog in lager,

sommigen uit gebrek aan wagens, anderen zonder
ossen, en de meesten slecht van kleederen en voedsel

voorzien/'
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Een donkere dag in des Vrijstaats geschiedenis.

o

fnder de vele afschuwelijke daden door de

Basuto's in den Vrijstaat gepleegd, zijn er twee
die wij niet stilzwijgend kunnen voorbijgaan.

De eerste is : de Moord der Bastaards; de tweede

:

de Moord der Transvalers. Tezamen vormen zij één

donkere bladzijde of schilderij in de geschiedenis van
den tweeden Basutooorlog, die onvergetelijk in het

geheugen van den Afrikaner geprent is.

Op zekeren morgen kwam er een menigte Basuto's

op de plaats aau, waar Carolus Baatje met zijne

volgelingen woonde. Vroeger hadden de Bastaards

hun verblijf' te Platberg; maar de Basuto's verdreven

ze van daar, en, met verlof' der Regeering hadden zij

zich te Rietspruit, omtrent viereneenhalf uur van

Bloemfontein gevestigd. De sluwe Basuto's zonden

een witte vredesvlag voor hen uit, zoodat de Bastaards

dood gerust hunne geweren ter zijde legden. Harte-

lijk onthaalden zij ook hunne bezoekers; een os werd

geslacht en er werd vroolijk feest gevierd.

Onder het eten vertelden de Basuto's heel open-

hartig aan hunne gastheeren, dat zij van plan
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waren de Boeren te bestelen en te vermoorden j
„maar,*

voegden zij er bij, ,/U zullen wij geen kwaad doen,

want wij zijn immers vrienden, niet waar?" Niet

lang daarna, echter, weerklonk er een fluitje door het

veld. Het was David Masoepa, zoon van Moshesh,

die op die wijze het teeken gaf voor een verraderlijken

aanval op de ongewapende Bastaards ! De Basuto's

sprongen terstond op en begonnen hunne „vrienden"

op de afschuwelijkste wijze van kant te maken, Geen

mannelijk persoon werd gespaard; zelfs de zuigeling

werd omgebracht. Niet minder dan vierenvijftig-

lijken werden dien dag in het kamp daar op de

Modderrivier door de valsche volgelingen van Moshesll

achter gelaten. Voorwaar! eene daad die in laagheid

slechts bij den moord van Ketief en zijne vrienden in

Dingaan's hoofdstad kan vergeleken worden

Om dienzelfden dag (den 27^ Jun i 1865) nog

zwarter te teekenen in de geschiedenis van den Vrij-

staat, vond er een ander gruwzaam tooneel op de

Drakeusbergen plaats. De reiziger, die van Ladismith

naar Harrismith den grooten weg volgt, zal aan de

Vrijstaatsche zijde van den berg, op zijn linkerhand,

een aandoenlijk teeken zien. Daar, tusschen eenige

rotsblokken, half verborgen in het hooge gras, staat

een grafsteen ! De nieuwsgierige reiziger houdt stil,

klimt af van zijn rijtuig, en wendt zijne schreden in

de richting van dien eenzamen steen. Stilstaande bij

den eenvoudigen, ruwen grafsteen, leest hij met steeds

klimmende belangstelling en aandoening:

Vermoord den 27sten Juni 1865.

Vader en 3 Zonen.

H. P. N. Pretorius, geb. den 1 8 den Aug. 1800.

J. L. Pretorius, geb. den 11 tan Maart 1835.

J. J. Pretorius, geb. den 20sten April 1841.

A. W. Pretorius, geb. den 10den Jan. 1847.
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Wie hebben deze moord gepleegd? Het zijn de

Basuto's. Wie waren die menschen, die zoo ontijdig

aan hun einde kwamen? Het waren Transvalers, die

met vier zware tentwagens naar Durban gingen om
transport te halen, en nu weêr op weg naar huis

waren. Van den oorlog tusschen Vrijstaat en Basuto-

land wisten zij niets. Naar gewoonte spanden zij dus

uit daar op de Drakensbergen, om hunne trekdieren

wat rust te geven. Eenige uren later waren zij juist

bezig weer in te spannen, toen zij een geritsel

achter hen in het gras vernamen. Zij keerden zich

om, en — zagen eenige bonderden gewapende Basuto's

voor hen. In een oogwenk hadden de wakkere
Transvalers het geweer in de vuist, en stonden bereid

om het leven duur te verkoopen. Maar, de leidsman

der bende riep hun vriendelijk toe: Laat de geweren

maar staan; vreest niet; komt eens hier, wij hebben

u wat te vertellen. " Zij lieten zich ompraten — legden

hunne geweren neder — gingen nader, en — eenige

oogenblikken later lagen zij allen vermoord op de

aarde

!

De vrouw van Jan Pretorius moest dit alles aan-

zien terwijl zij in een der wagens zat met hare twee

kinderen. Zij werd gespaard met hare kleinen ; maar
de wagens werden geplunderd en vernield, de ossen

weggevoerd, en de arme weduwe alleen gelaten te

midden der lijken harer dierbaren.

Twee dagen en twee nachten daarna kwam er een

vermoeide vrouw, met twee kinderen aan de band,

en een Kaffertje bij zich, te voet te Harrismith aan.

Het was de weduwe Pretorius met hare weezen,

die al dien tijd, eenzaam en bedroefd, in het veld

hadden rondgedwaald

!
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„Rijk Jan Botes."

roeg op den morgen van den dag na het ge-

beurde in ons laatste hoofdstuk medegedeeld,

kwamen een aantal Basuto's af op de wageus
van den heer Jan Botes. Hij was een van de oor-

spronkelijke trekboeren, en een van de eersten, die de

Oranjerivier waren overgetrokken. Hij was een

sterk gebouwde man, van omtrent 60 jaar oud, en
werd ook soms „de rijke Botes" of „Jan Botes, de

Beesteboer'' genoemd, omdat hij duizenden stuks vee

had en zeer welgesteld was.

In de dagen van Sir Hariy Smith, na den slag

van Boomplaats, werd ook hij, evenals velen zijner

landgenooten, beboet; en men verhaalt dat hij, toen
men het geld bij hem kwam halen, het niet zelf wou
uittellen, maar een zak geld aanwees, en zeide : //Telt

zelf uit zooveel als gij hebben wilt, en laat de rest

aan mij over." Toen de Ned. Geref. Kerk te Bloem-
fontein gebouwd werd, was het Jan Botes, die een
fonds voor dat doel belegde. Hij had altijd veel geld
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bij zich in huis, en men zegt, dat er £ 800 in kontant
bij hem was, toen de Basuto's hem op verraderlijke

wijze vermoordden.

Een witte vlag werd naar de plaats gezonden waar
Botes en de zijnen gekampeerd waren. De oude heer

vertrouwde de Kaffers, en belette allen die bij hem
waren om te vuren. Zoodra de Basuto's echter bij

hem kwamen, vuurden zij op zekeren Schwim, en

doorboorden Botes zeiven met een assegaai. Een
zoon van Botes werd ook doodelijk getroffen; maar
twee jonge mannen en een kleurling verdedigden zich

zoo heftig, dat de vijand verplicht was de wijk te

nemen.
Zoodra de Basuto's weg waren, stegen de overge-

blevenen te paard en vloden voor hun leven. De
vrouw van Schwim bleef echter achter bij haar ge-

wonden man, en trachtte zijne wonden te verbinden.

Met behulp van eenige vrouwen gelukte het haar

eindelijk om haar man op een paard te krijgen, en

zachtkens van de vreeselijke plaats van den moord
weg te leiden. Het duurde niet lang, echter, of de

vijand achterhaalde hen, en kwam wederom met een

witte vlag aangereden. „Graat terug naar uwe wagens,

vreest niet/' riepen zij de arme vrouwen toe. Wat
konden zij doen? Zij moesten gehoorzamen, want zij

waren machteloos en weerloos. Zij gingen terug naar

het kamp, alwaar, op een gegeven teeken van hun
leidsman, op den armen gewonden man nogmaals ge-

schoten werd. De vrouwen vluchtten het veld in en

liepen den geheelen nacht door naar het lager van
Fursturberg. De jongelingen, die nog overgebleven

waren, reden ook den ganschen nacht door met een

klein kind van twee jaar oud bij zich. Het arme

jongske was bijna bevroren van de bittere winterkoude,

en zij werden genoodzaakt op weg stil te houden,
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terwijl een gekleurde jongen bij hem bleef om een

vuur te maken en hem te verwarmen. Daarop gingen

zij weer voorwaarts, en acht dagen later vond de

moeder van dat kind het in leven en gezondheid

terug. Twee dagen na den moord van üotes werd
Schwiill nog levend in het kamp gevonden; maar
vóór iets aan hem kon gedaan worden, gaf hij den
geest.
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Een Krijgslied.

(Uit de Friend of the Free State van 1865 overgenomen).

alt aan ! Valt aan ! Laat niets weerstaan,

^ Komt, Burgers ! toegetreden

!

Laat Moshesh nu te gronde gaan,

Zoo niet — 't is met den Staat gedaan,

Komt, dappren ! nu gestreden.

Valt aan! Valt aan! Blijf moedig staan,

't Is nu het uur van steijden;

Of — laat g'uw Land ten onder gaan,

En zal Moshesh alleen bestaan? —
Uw nakroost zal dan lijden.

Strijdt veeleer kloek, 't Historieboek

Vermeldde uw daan met eere.

Laat wapp'ren nn des Vrij staats doek,

Tot in Moshesh zijn schuilplaatshoek,

Dat hij nooit triomf'eere.
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Valt aan! Houdt stand! doodt en verbant,

Al wat ge ook ziet en vindt,

't Dient alles nu verstrooid, verbrand,

Zoo doende redt ge 't Vaderland

Met alles wat gi] mint.

De Heere God zal zijne eer

Eens eischen van uw' daden.

Gij strijdt ook voor der vad'ren leer,

En dat' de Heidenen niet meer

Het Evangelie smaden.

Gij strijdt voor recht, (te lang ontzegd

Door roovers en barbaren),

Waarvoor steeds elke natie vecht,

Die aan baar Vrijheid is gehecht;

Strijdt daarvoor, Burgerscharen!

Bloemfoxteinek.
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De Basuto's Verslagen.

e Vrij staters hebben vele schitterende overwin-

ningen over de Basuto's behaald, waaromtrent
wij slechts enkele bijzonderheden mededeelen.

De Bestorming van Veclükop, bijvoorbeeld, op den 14<len

Juli 1865, was een dappere onderneming, die den vijand

met schrik vervulde en de Boeren met moed bezielde.

De eere der overwinning komt vooral aan de

Smithfielders met hun dapperen commandant Louw
Wepener toe. Aan 't hoofd van een 340 vrijwilligers

en 200 naturellen bestormde Wepener in eigen per-

soon die sterkte, en dat wel om half zeven in den
morgen. nDe stormpartij," zegt een ooggetuige, //ge-

droeg zich op edele wijze. Zij gingen den heuvel op
gelijk rooi voetgangers sprinkhanen, onder een hevig

gevuur van den kop. In een uur en 20 minuten
wapperde de Smithfield banier op het hoogste punt

van den berg. Toen de burgers den top des heuvels

bereikt hadden, zagen zij dat zij met een natuurlijke

sterkte te doen hadden zooals er maar eene op aarde
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wezen kon, maar, de noodzakelijkheid van deze sterkte

in te nemen werd goed ingezien, en schouder aan

schouder werd de taak aanvaard. Het gevolg was:

een harde strijd, waarin zoo wat 100 Basuto's in het

stof beten, en een menigte vee werd buit gemaakt.

Aan onzen kant werd één burger lichtelijk gewond, en

een tweede met een steeD gekwetst, terwijl één dei-

naturellen gedood en een andere zwaar gewond werd/'

De inname van David Masoepa's stad geschiedde op

den 22sten Juli, en wordt aldus door een deelne-

mer beschreven: ,/De vijand werd in groote ge-

tallen aan beide zijden der poort aangetroffen, die wij

op weg naar de stad moesten doortrekken, terwijl

de Kaffercornrnando's aan onze rechter- eu linker-

zijde geschaard waren. Plotseling dreunden eenige

kanonschoten van de hoogten des vijands, ten bewijze

dat Mosliesll kanonnen bezat ; maar de kogels hadden
geen ander effect dan ons bloed nog warmer te maken.
Nu werden er burgers opgeroepen om een storm te

wagen, waartoe zich onderscheidene vrijwilligers, het

Bloemfonteinsche Rifiecorps, alsmede eenige Engelschen

aanboden, omtrent 150 in getal. Met een vroolijk

hoera vlogen wij er op los en werden door een hagel-

bui van kogels begroet, hetwelk eenig oponthoud
veroorzaakte, daar wij van onze paarden sprongen,

achter eenige klippen schuilden, en het vuur beant-

woordden. Toen sprongen wij wederom te paard en
met een ander daverend hoera waren wij bij de ka-

nonnen en namen er twee. De vijand hield een

oogenblik goed stand en zijn vuur was geweldig, hoe-

wel het, Goddank, niemand onzer trof. Het was de
goddelijke bestiering, die ons zichtbaar beschutte.

Vervolgens drongen wij dicht op den vijand aan f

dreven hun verward uiteen, doodden een goed deel
Basuto's, en vele paarden, geweren en zadels vie-
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len in onze handen. Te voet vervolgden wij den

vijand totdat hij ten slotte in de Drakensbergen

vluchtte."

Op 1 Augustus werd Leïsea'sberg bestormd en

ingenomen. //Vierhonderd man", schrijft een Assi-

stent-Commandant der Artillerie destijds, //bestormden

den berg vóór de dag aanbrak. Zij kwamen met
ongeveer 1000 Basuto's in botsing, waaruitzij omtrent

50 doodden. Wij vernemen, dat Letsesi, zoon van

Moshesh, gisteren aankwam met het doel om ons

te volgen, en, wanneer wij bij Thaba Bosigo aan-

kwamen, van achteren aan te vallen, terwijl Moshesh
ons van voren zou bestormen. Nu is zijn plan ver-

ijdeld, en zijne troepen verstrooid. Onder de Voor-

zienigheid hebben wij onze overwinning vooral aan

de dapperheid van Commandant Wepener te danken."
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Het roemrijk sneuvelen van Louw Wepener.

roolijk wierp de zon heur glansen

Op der Boeren Lager neer;

Op Bosigo's ruwe schansen

Blonken spies en krijgsgeweer.

Elke nevel was verbannen

Van den hemel, op dien dag,

Toen de keur van Vrijstaats mannen
Voorwaarts rukte tot den slag.

Aan het hoofd dier dappre helden

Staat een man van vrees bevrijd

;

Maar ook teêr en zacht, als zelden

Harten kloppen in den strijd,

't Is de Liefiing van den Vrijstaat,

Wep'ner, die daar rijdt vooruit;

En de vriend die aan zijn zij gaat

Wessels, die voor niemand stuit.
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Zij gaan Donkerberg bestormen

!

Wat? dat klein commando daar?

Wie kan zich een denkbeeld vormen
' Van bun moed, hun groot gevaar?

„Voorwaarts \" klinkt het, ,, voorwaarts dapperen!

„Naar des vijands laatsten berg;

y Daar moet Vrijstaats vlag ook wappren!''

't Woord dringt door tot been en merg.

Onder 't buldren der kanonnen,

Staalgekletter, woest geraas,

Wordt de reuzentaak begonnen —
Taak te groot voor hen, helaas

!

Opwaarts, opwaarts, naar de schansen

Rukt het kleine leger aan

;

Wijl de rotsen om hen dansen

En de kogels om hen slaan.

Ach! hoe dikwijls brengt een morgen
— Lieflijk als een kinderlach —

Onverwachts een stroom van zorgen

En van tranen voor den dag.

Wrang is vaak de levensbeker,

Eiken dag omhelst een nacht;

Niets op aarde is zoo zeker

Als — hetgeen men niet verwacht.

Ziet! daar valt Joubert, van Eeden,
Raubenheimer, Engelbrecht,

(Veel en zwaar wordt er geleden

In dat hopeloos gevecht.)

Dunner wordt de kleine bende,

Sterker vlamt der braven moed;
Maar, al hooger stijgt d'ellende,

Dikker vloeit de stroom van bloed.
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Komt er dan geen hulpe dagen

Uit het lager daar beneên,

Moet dan luttel manschap wagen
Voort te gaan, vermoeid, alleen ?

Ja, zij wagen het, door kloven,

Over kransen klautren zij.

Naar des vijands schans daarboven

Snelt de dappre stormpartij.

Hoort toch hoe de kogels klettren,

Rotsen dondren, — Lieve Heer

!

Zal Moshesh ze gansch verplettren?

Ach ! daar valt Louw Wep'ner neer

!

Neen, hij leeft nog, boven allen

Munt hij uit in moed en macht;
Maar gedurig, om hem, vallen

Mannen in hun bloei en kracht.

Hoort! hij geeft bevel... zijn woorden
Trillen nu nog door de ziel

Van degenen, die hem hoorden

;

Want, hij sprak ze eer hij viel: —
z/Daar's de schans, nu flink en wakker!

„Storm jij linkerkant, Duraau.
„Rechts, van Wijk, — op, kerels, dapper !

z/Ik zal in het midden gaan/'

Maar, de ure was gekomen
— 't Uur verborgen bij den Heer, —

Dat zijn edel bloed moest stroomen.
Leunende op zijn geweer

Roept hij met zijn laatste krachten,
Eer hij neerzonk op den grond

Om den doodsnik af te wachten :
—

//Voorwaarts! Ik ben zwaar gewond.''
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Alzoo ging Louw Wep'ner henen
In de lente van zijn kracht

;

Maar, Goddank ! terwijl wij weenen,
Roept hij tot zijn nageslacht :

—
//
Vrijstaat ! als men U durft /wonen

Met den naam van lafaard. . . . Zwijg.

Donkerberg bezingt uw' Zonen

Roemt hun fierheid in den krijg!"

10
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Het speelgoed van een Kindeken.

et klimaat van Zuid-Afrika is zeer veranderlijk

r en ongestadig. Men kan er niet altoos op reke-

6
nen om den regen op gezette tijden te ontvangen.

Vandaar dat het woord „droogte'' zulk een ernstigen

en beteekenisvollen klank voor het oor van een Afrikaner

heeft. Er is meer dan „een" jaar in onze geschiedenis,

die bij de ouden van dagen als „Jaren van Droogte"

bekend staan. Het jaar 1867 was een van die donkere

en zware jaren, die ons land van tijd tot tijd bezoeken.

De regentijd kwam, maar zonder den gewenschten

regen te brengen ; en de aarde werd droog en hard,

zooals nooit te voren. De dammen hadden geen

water meer voor het vee ; de fonteinen en putten

werden zwakker en zwakker; ja, eindelijk liepen de

rivieren zelfs droog! Groote rivieren zooals de Oranje

en de Vaal hadden slechts hier en daar kuilen stil-

staand water. Het gezaaide kwam niet op, of, waar

het opkwam, was het slechts om te verdorren en uit

gebrek te sterven. De visschen in de rivieren stierven

bij duizenden, en het weinige water werd stinkend
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en bijna ondrinkbaar. Het vee werd mager en zwak,
en dikwijls gebeurde het, dat een paard in een modder-
poel, waar hij zijn dorst trachtte te lesschen, bleef

vastzitten, onmachtig om zich weer los te worstelen.

De handelsman zoowel als de boer, ging gebukt
onder de gevolgen der aanhoudende droogte; de ge-

heele maatschappij werd moedeloos. De armoede
nam met rassche schreden toe in ons land, en de

toekomst werd al donkerder. Het scheen alsof' de

hemelen van ijzer gemaakt waren, en de levenwek-

kende waterstroomen het Godvergeten land nooit

weêr verkwikken zouden, toen er eindelijk weêr een

ster van hope ons land bestraalde.

Milde regens bezochten onze dorre kusten niet al-

leen, maar er werd een nieuwe bron van rijkdom in

ons vaderland ontdekt. Toen de duisternis op het

ergst was, was er een schitterend steentje in zeker

eenzame woning, dicht bij de plaats, waar de wate-
ren der Vaal- en Oranjerivier elkander ontmoeten.

Een kind speelde ermede, want hij vond het mooi
en blinkend. Iemand had het ergens op de plaats

opgetild, en dacht bij zichzelven : //ik zal het aan
het kindeken geven om het te vermaken. " Alzoo
verheugde dat kind zich over zijn speelgoed, totdat

een bezoeker, zeker van Niekerk, het in de hand
nam, en met toestemming der moeder, naar zijn huis

meevoerde. Maar ook hij schatte de waarde van
het ding niet, en gebruikte het slechts voor kinder-

speelgoed, totdat zeker handelaar, O'Reilly, daar kwam,
en hem erom vroeg. Hij gaf hem den steen; maar
O'Reilly zond hem naar de Kaap, liet hem onder-

zoeken, en vond uit, dat hij £ 500 rijker was gewor-
den. Immers het was niets minder dan een diamant,

waarmede het kindeken gespeeld had

!

In het volgend jaar kwam yan Niekerk een
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Griqua tegen met een dergelijk blinkend steentje in

zijn bezit, maar veel grooter dan het andere. Hij

ruilde het van hem voor een kleinigheid, en —
was de eigenaar van de beroemde //Ster van Zuid-

Afrika*, een diamant, £ 10,000 waard. De tijding

vloog nu met bliksemssnelheid door het gansche

land en van alle kanten stroomden men toe naar

de oevers van de Vaalrivier, in het distrikt Hope-
Town en hooger op. Het duurde niet lang of, er

waren 10,000 menschen daar vergaderd, wonende in

hutten, tenten en wagens. Men groef en zocht overal

naar de schatten, die men niet begraven had, maar
toch vinden mocht. Eindelijk werden de groote en
rijke mijnen ontdekt, waar thans Kimberley en Du-
toitspan gelegen zijn. Alzoo deed de diamant, die

zoo klein en gering scheen, steden en dorpen in

dorre zandwoestijnen verrijzen, den handel herleven

en het gansche land een tijdperk van ongekendenj
voorspoed ingaan. Niet slechts de Kaapkolonie,
maar de Vrijstaat, Transvaal en Natal werden, als

het ware, gered door dat kinderspeelgoed."



HOOFDSTUK L.

De Dorstlandtrek.

JPkls men de kaart van Zuid-Afrika ter hand
neemt, zal men aan de zuidwest kust eene

plaats vinden, gemerkt met den naam van
Mossamedes , aan de baai van denzelfden naam gele-

gen, 't Is nog maar een kleine havenstad, die niet

lang aangelegd is. De baai en het omliggende land

behooren aan de Portugeezen, alsook een groote land-

streek zich verder naar de binnenlanden uitstrekkende.

De haven is goed en ruim, en zeer veilig voor sche-

pen, en de stad heeft wellicht een goede toekomst

te wachten.

Als men den weg van de baai oostwaarts volgt,

komt men na eenige dagreizen te Humpata aan,

alwaar men eene kolonie van //Afrikaner Boeren vin-

den zal*. Vanwaar komen zij? Wat bracht ze daar

in dat afgelegen deel van ons land, en nog al op

Portugeesch gebied ?

Het antwoord op die vraag roept ons een van de

aandoenlijkste bladzijden van Zuid-Afrika's geschiede-
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nis voor den geest. Het zijn de overgeblevenen der

Dorsiland-Trekkers (zooals zij genoemd worden) en hun
kroost, die daar wonen. Humpata is een schilderij,

die wel lieflijk is voor het oog, met zijn Gerefor-

meerde Kerk en School, zijne bebouwde erven en tal

van Afrikanerwoningen ; maar .... als iemand de
geschiedenis van den Borstlandirek kent, ziet hij een
donkeren achtergrond in dat schilderstuk. Niemand
kan de verhalen van reizigers en anderen over de
lotgevallen van de Boeren, die dwars door de Ka-
laharawoestijn daarheen getrokken zijn, lezen, zonder
in 't diepst van zijne ziel bewogen te worden. Het
was eene onvoorzichtige, ja, eene roekelooze daad.
en de gevolgen ervan waren bitter en noodlottig.

Het was tijdens het bestuur van President .Bur-

gers, dat een aantal ontevredenen besloten de Zuid-
Afrikaansche Republiek voor altijd vaarwel te zeg-
gen. De oude dorst naar vrijheid en onafhankelijk-
heid, die den Afrikaner naar Natal, den Vrijstaat,

en Transvaal gedreven had, dreef ook hun nu wéér
verder noordwaarts. Daar, ergens in het hart van
Afrika, meende men, zou er een prachtig land ge-
vonden worden, waar men rustig en stil met zijn

vee kon gaan wonen. De heeren 41berts en Ochuijzeu,
met hunne famiiiën, waren de eersten, die hunne
plaatsen verlieten, en eene beweging in die richting
maakten. Dat gebeurde reeds in het begin van het
jaar 1874. Op weg naar de Limpopo groeide het
getal

^
trekkers langzamerhand aan, zoodat Ds. Du

.Plessis, Gereformeerd Leeraar, zelfs de moeite nam
om te Beerkraal twee dagen lang onder hen te ver-
toeven, het Evangelie verkondigende en de sacra-
menten bedienende. Alzoo hadden de vrome men-
schen, die meest allen tot de Gereformeerde Kerk
behoorden, voor het laatst nog kerk onder leiding
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van een hunner leeraren, op Transvaalschen bodem.
//Noordwaarts \" klonk het toen onder de gelederen

der kleine trekpartij, en, na ontzaglijk veel moeite

en lijden, kwamen zij allen behouden bij bet meer
N'Gfami aan. Opmerkelijk en kenmerkend, voor het

Afrikaausche volk is het feit, dat de trekkers daar

aan 't meer een plechtigen dankdag den Heere af-

zonderden.

Wederom klonk het bevel: trek, en van toen af

begon men veel last te krijgen van de inboorlingen,

en veel te lijden uit gebrek aan water. Toch gelukte

het .de eerste partij, om tegen het begin van 1876
allen veilig en wel te Rietfontein aan te komen,
alwaar zij tot het jaar 1878 een aangenaam verblijf

vonden.

De reden eu, waarom de trekkers zoo lang daar

vertoefden, waren tweeërlei : Vooreerst wist men niet

waarheen, daar er aan alle kanten te vergeefs naar

het verwachte heerlijk land gezocht werd; en ten

tweede, hadden zij gehoord, dat er een groot aantal

landgenooten hun voorbeeld gevolgd hadden, op wie

zij daar bleven wachten.

Zoo was het ook; een trek van ongeveer vierhon-

derd tachtig personen, met honderd achtentwintig

wagens, en duizenden stuks groot en klein vee, had
de Transvaal in April van het jaar 1876 reeds ver-

laten. Maar zij bleven twee jaren lang op de oevers

der Limpopo staan, alwaar Ds. du Plessis en Ds. Cachet
ze van tijd tot tijd bezochten. Eindelijk echter

waagden ook zij het de Kalaharawoestijn binnen te

gaan.

Helaas! het ware beter zoo zij zich nooit in die

onbekende, woeste, dorre wereld begeven hadden, want
hun lijden was hartverscheurend en vreeselijk. Het

getal menschen en dieren bij elkander was te groot
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voor eene reis door zulk een dor land; en gedurig,
na dagen lang reizen, kwam men aan bij fonteinen
en dammen, die te weinig water voor zulk een dorstige
schare bezaten. Spoedig werd dus besloten zich in

drie partijen te verdeelen. Maar, de worstelstrijd om
het bestaan werd al zwaarder en zwaarder. De wegen
waren zanderig en zwaar; de trekdieren werden
mager en uitgeput: en, hoe ongaarne ook, men moest
veel goed, en zelfs padkost uit de wagens werpen om
ze te verlichten.

Wie kan de akelige ondervindingen der Boeren in het
//Dorstland" beschrijven? Zij kwamen soms, nadagen
van dorst doorgestaan te hebben, bij een modderpoel
aan, alwaar zij met de grootste moeite een weinig
waters door hunne onderkleêren konden laten sijpelen !

z/De dieren/' schreef een van het gezelschap later,
,,de

dieren sprongen over de muren, meenende dat zij

water zagen, en likten de wagenbanden omdat zij

als loopend water glinsterden. Hoopen vee bleven
dood liggen onder de schaduw van een of anderen boom,
waar zij verademing zochten wegens de ondragelijke
hitte der middagzon. Ja, tot acht-en-twintig stuks
groot vee telde ik eens dood onder één boom \«

De arme dwalende trekkerpartijen werden soms
door reizigers en jagers in de woestijn ontmoet, die
ze zoo veel mogelijk hielpen, en die later hartroerende
verhalen over wat zij zagen schreven. „In één wagen'',
zoo verhaalt één hunner, „zag ik eene familie die
het geluk had een of ander wild dier in handen te
krijgen, en men was bezig het warme bloed ervan
te drinken. De geluiden door het vee gemaakt zal
ik nooit vergeten. De arme Boeren konden niets doen
om het vreeselijk lijden rondom hen te verzachten

;

maar, nooit verloren zij den moed, zij volhardden
tot het einde toe om alle moeilijkheden te overwinnen.
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Ja, dagen lang liepen zij te voet, vooruit, hunne
wagens achterlatende, om water voor hunne vrouwen
en kinderen te zoeken ; en, als zij het vonden, gingen

zij weêr terug met zooveel water als zij dragen

konden, om hunne dierbaren te redden van den dood/'

Eens gebeurde het dat eene partij zeven en een-

halven dag lang geen water had voor de ossen, en
honderd-en-vijftig beesten stierven in dien tijd. Tot
heden nog zijn er acht wagens in de woestijn, die er

nooit zijn doorgekomen.
Het ergste echter, moet nog verhaald worden. De

koorts brak ook uit onder de arme menschen. Uit

ééne partij trekkers, bestaande uit tien wagens, kreeg

elkeen de koorts. Niemand kon uitgaan om wild te

schieten; niemand kon vuur maken; niemand kon
het lijden van echtgenoot, kind of vriend verzachten.

Gelukkig kregen zij alle drie dagen iets te eten van
de naturellen; maar, dat voedsel bestond uit niets

dan wilde wortelen, die zij rauw moesten eten! Nu
en dan sprong er een arme lijder uit een wagen,

razend van de koorts, om in het veld op een afstand

neer te storten, en — te sterven. Op ééne plaats

werden er drie-en-veertig lijken begraven. „Ik ont-

moette acht wagens," verhaalt een jager, „en vond

slechts een paar vrouwen en eenige kinderen erin.

Geen manspersoon was overgebleven, geen os of koe,

geen paard of schaap; en de arme moeders met hare

kleinen zagen slechts den dood voor oogen/'

Maar, genoeg, genoeg van deze pijnlijke dingen.

Goddank! er kwam een einde aan hun lijden Toen
de tijding de Kaapkolonie bereikte, ging er een

roepstem door het gansche land : „ Helpt uwe
medeafrikaners /' en overal gingen hart en beurs

voor hen open. Voedsel, kleeding, medicijnen,

alles, dat zij noodig hadden, werd hun toegezonden;
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en tegen het einde van 1880 was er een Afrikaan-

sche nederzetting te Humpata gevestigd. Honderd-

en-zestig zielen waren op weg daarheen de eeuwig-

heid ingegaan, maar er bleven nog tweehonderd-en-

zeventig over, die aldaar een veilige rustplaats vonden.

De Portugeesche Regeering ontving ze met open armen,

en zevenduizend vijfhonderd morgen gronds werden

ter beschikking onzer landgenooten geste'd.



HOOFDSTUK XLI.

Isandhlwana en Rorkesdrift.

Aè/e Zulunatie heeft veel bloed in Zuid-Afrika

<JH vergoten, van den Afrikaner zoowel als van den

Engelschman ; en mogelijk zullen de Matabelen

in het noorden ook later de bloedige voetstappen van
hun voorgeslacht drukken. De moord van Retief en

de zijnen, gevolgd door de ontzettende slachting onder

de Natalsche trekkers, zal nooit door ons volk wor-

den vergeten. De herinnering aan de verwoesting

van een Engelsch leger van zevenhonderd blanken

en zeshonderd zwarten, in het kamp te Isandhlwana,

zal evenmin in ons iand uitsterven. Dingaan was de

man, die in 1838 de trekboeren zoo wreed vermoordde,

Cetewayo was de koning door wiens troepen de Engel -

sche soldaten in het jaar 1879 werden afgemaakt. In

beide gevallen werd de macht van den Zulu ie gering

geschat. In beide gevallen ging men onvoorzichtig te

werk, geen gevaar vermoedende eer het gevaar op

zijn toppunt was. In beide gevallen werd die onver-

schilligheid bitter zwaar gestraft.



156 KIJKJES IN ONZE GESCHIEDENIS.

De aanvoerder der Britsche macht was Lord
Chelmsford. Te Rorkesdrift trok hij door de Buffels •

rivier, en volgde den grooten gebaanden weg naar
Zululand. Op den 20sten Januari 1879 sloeg hij zijn

kamp op in het hart van dat land, op de zuidelijke

helling van den Isandhlwanaheuvel. De vijand was
nergens te zien. Hij hield zich schuil achter de
de heuvelen, niet verre van het kamp; maar Lord
Chelmsford wist er niets van af Eindelijk brak
het gunstig oogenblik aan, waarop de sluwe kaffer

wachtte. Terwijl de aanvoerder van het Britsche leger
uit het kamp afwezig was op een verkenningstocht,
op den 22sten dag van Januari, bestormden de Zulu-
benden onverwachts het lager te Isandblwana.

Kolonel Durnford, die tijdens de afwezigheid van
zijn aanvoerder het kamp moest verdedigen, deed alles

wat mogelijk was om den vijand terug te slaan.
Wonderen van dapperheid werden verricht; officieren

en soldaten overtroffen zichzelven; maar, helaas! hun
lot was beslist. Langzaam maar zeker werden zij

door de wreede Zulu's teruggedreven. Elke duim
gronds werd heftig betwist en duur gekocht, maar
de Kaffers telden duizenden en tienmaal duizenden,
en de levenden namen gedurig de plaatsen der dooden in.

Eindelijk waren Engelschen enZulu's ondereen gemengd,
en handgemeen met elkander. Vreeselijk en bloedig was
de worsteling, die er toen volgde. Green pen kan haar be-
schrijven, hoewel de verbeelding zich daarvan een hart-
roerende schilderij voor den geest kan vormen. Man voor
man, de een na den ander, werden de dappere troepen
neergehouwen. Slechts enkelen kwamen op dien onverge-
telijken dag van dat bloedig slagveld vrij • al de anderen
werden in den bloei, en de kracht huns leven in het
hart van Zululand door de Zuluassegaaien doorboord.

Onmiddellijk na de groote overwinning te Isandhlwana
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behaald, stroomde de zegenvierende menigte naar

BorJcesdrift , met het doel om INTatal zelf binnen te

dringen. Het was een belangrijke nacbt in de ge-

schiedenis dier kolonie. Waren de bloeddorstige

Zuluhorden door de Buffelsrivier gekomen , dan
zou er gewis een vreeselijke slachting onder de kolo-

nisten hebben plaats gevonden. Doch God verhoedde

dat door de dappere verdedigers van itorkesdrift.

Klein was hun getal, en armoedig het fort daar op de

oevers van de Buffelsrivier; maar, tot verbazing der

Zulu's, ja, der geheele beschaafde wereld, werd de

vijand door de Engelsche soldaten aldaar gestuit.

Eenige vluchtelingen hadden ze nog bijtijds gewaar-

schuwd, dat de Zulu's op de komst waren, zoodat

de kleine bende dapperen niet onverwachts door den
vijand overvallen werd. In eenige oogenblikken tijds

hadden zij zich achter beschuittrommels, zeepkistjes,

mielie- en meelzakken, in het fort aan deze zijde dei-

rivier verschanst; en, toen de overwinnaars van
Isandhlwana bij den drift aankwamen, werden zij

warm ontvangen. Dertien uren lang trachten de

Zulu's door de rivier te komen; meer dan eens was
het fort bijna ingenomen; maar, toen de dag eindelijk

aanbrak, nam de vijand de wijk. Alzoo werd de

stroom der overwinning gekeerd, de hoop der Zulu's

verijdeld, Natal gered, en de eer der Britsche

wapenen, — na de ontzettende nederlaag te Isandhl-

wana, — te Rorkesdrift in den nacht van den

22sten Januari op schitterende wijze hersteld.

Kort daarna werd Lord Chelmsford's macht versterkt,

en te Ulundi werd de macht der Zulu natie voorgoed

gebroken. Cetewayo werd gevangen genomen en naar de

Kaap gezonden,en de Zuluoorlog van 1879 was geëindigd.

Vóór de noodlottige strijd echter geëindigd was,

moest in verband ermede nog eene gebeurtenis plaats
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vinden, welke geheel Europa deed huiveren. De

jeugdige veelbelovende Prins, Louis Napoleon, zoon

van Napoleon III, en bloedverwant van den grooten

Napoleon, vond ook zijn dood in Zululand. Als

vrijwilliger voegde hij zich bij het Engelsche

leger; en op zekeren dag ging hij met een half

dozijn makkers uit op een verkenningstocht. In

een mielieveld werd er afgezadeld, en niemand

dacht dat de vijand in de nabijheid kon zijn, toen

er plotseling een aantal Zulu's op hen afkwamen. In

de verwarring van het oogenblik trachtte een iegelijk

zichzelven te redden, en allen kwamen vrij — behalve

de Prins. Zijn paard was vurig en wild, hij kon

het dier niet bijtijds bestijgen — en, eer hij zijn voet

in den stijgbeugel kon krijgen, werd hij door eenige

assegaaien doorboord. Alzoo werd het bloed van een

Napoleon in het hart van Zululand door den Zulu

vergoten.



HOOFDSTUK LH.

De Annexatie der Zuid-Afrikaansehe Republiek.

AèJe onafhankelijkheid der Zuid-Afrikaansche

^Republiek werd in het jaar 1852 door de

Britsclie Regeering te Zandrivier, in den
Oranje Vrijstaat, erkend. Op den 12den April 1877
beging Engeland de fout de Republiek te an-

nexeeren. Men meende in de zwakheid der toen-

malige Regeering der Transvaal reden genoeg voor
dien stap te vinden; maar de toekomst heeft getoond,

dat die reden ongegrond was. Het Transvaalsche

volk keurde die aanhechting voor geen enkel oogen-

blik goed. Er werd van het begin aan tegen ge-

protesteerd, maar het duurde jaren eer men toevlucht

nam tot de wapenen omdat de Afrikaner vreed-

zaam en geduldig is. Het volk hoopte zonder geweld

en bloedvergieten zijn verloren vrijheid te herwinnen;

maar toen zijn kalme en verdraagzame houding als

bewijs werd aangenomen, dat de Transvaler in zijn

lot berustte, nam hij terstond een andere houding
aan. Een Volkscomité werd gevormd om, namens
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liet volk, te handelen. Twee deputaties werden naar

Engeland gezonden. Maar het was alles te vergeefs.

De Imperiale Regeering verklaarde de annexatie voor

onherroepelijk. Eindelijk werd er eene Memorie direct

naar de Koningin gezonden, vergezeld van een

dergelijk verzoekschrift onderteekend door 7000 Kaap-
sche kolonisten, en een Volksraadsbesluit van den
Oranje Vrijstaat. Ook die krachtige stemmen werden
niet verhoord.

Toen raakte het geduld op onzer landgenooten over

de Vaal, en de heeren Paul Kruger, Piet Jonbert, en

Marthinus Pretorius werden als driemanschap gekozen
om de Regeering der Republiek in handen te nemen,
en het volk in zijn strijd voor vrijheid te leiden.

Dit gebeurde op den 13 de^ dag van December 1880
te Paardekraal.

Kort daarop brak de oorlog uit tusschen Engeland
en de Transvaal. Te Potcliefstroom werd voor het eerst

bloed in den strijd vergoten; te Bronkhorstspruit,
dertig mijlen van Pretoria, werd de eerste slag ge-

leverd, waarbij Commandant Frans Jonbert de over-

winning behaalde. De Engelsche verdedigden zich

op moedige wijze, maar het doodeiijk vuur der Boeren
was onweerstaanbaar.

Te Laingsnek (Langnek) echter, de scheidsmuur
tusschen Natal en de Zuid-Afrikaansche Republiek, vond
de eigenlijke beslissing van den strijd plaats. De groote
weg tusschen de Kolonie Natal en de Transvaal loopt
over dien beroemden bergpas of „nek,, en (ieueraal
Jonbert zag wel duidelijk in, dat die natuurlijke
sterkte, vóór alles moest verdedigd en behouden worden.
Want de Engelsche troepen zouden natuurlijk te

Durban landen en, tezamen met de troepen reeds in
Natal aanwezig, langs dien grooten weg de Transvaal
trachten binnen te dringen.
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Zoo was het ook. Sir Pomeroy Colley, Gouverneur
van Natal, stelde zich aan het hoofd der Engelschen,

en bestormden de Boeren reeds op den 28sten Januari,

1881. De uitslag van den aanval was, — een tweede
overwinning door de Republikeinen.

Kort daarop kwam de tijding in het Boerenlager,

dat er hulptroepen naar het Engelsche kamp op de

komst waren. Terstond besloot de Krijgsraad

Generaal Smit te zenden om de vereeniging tus-

schen de twee Engelsche legers te voorkomen. Met
eenige honderden ruiters begaf de Yecht-Generaal zich

op zijn gevaarlijken tocht, en op den 8 sten Februari

kwamen zij te Ingogorivier aan, op den grooten

weg tussehen Laingsnek en Newcastle. De Engel-

sehen waren hun echter reeds vóór; en, in plaats van
de hulptroepen, vonden zij eene afdeeling van Colley's

macht met vier kanonnen op een kleinen heuvel links

van het pad gelegen. Een hevig gevecht volgde,

dat van elf uur in den morgen tot zeven uur in den

avond duurde, toen de troepen, te midden van een

geweldigen donderstorm, de wijk namen. Andermaal
hadden de Boeren, met weinig bloedverlies, de zege-

praal behaald.

1 l



HOOFDSTUK LUI.

Majubaberg.

og één slag zou er geleverd worden, eer de

oorlog ten einde liep — de slag van Majuba,

de merkwaardigste en schitterendste overwin

-

in den worstelstrijd voor vrijheid behaald.

De reiziger van Natal naar de Transvaal zal een

heuvel aan zijn linkerzijde bemerken, terwijl hij

Laingsnek aan de zijde van Transvaal overgaat. Van
de zijde van Natal is die heuvel zeer steil ; maar
aan de zijde van de Transvaal kan men hem te paard

bestijgen. Niet verre van dien heuvel lag het Boeren-

kamp, en Generaal Colley kwam tot de stoutmoedige

gedachte om des nachts dien steilen bergtop te beklimmen,
en den strijd alzoo spoedig ten einde te brengen. Met
eenige kanonnen op dien „Spitskop" (zooals de Boeren
den heuvel noemden) meende hij de Transvalers

gemakkelijk tot onderwerping te kunnen dwingen.
Op Zaterdagavond, den 26sten Februari, verliet de

Gouverneur van Natal zijn kamp met bijna 700 man
en 35 officieren, en, met behulp van eenige Kaffer-
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gidsen hadden zij tegen het aanbreken van den dag
hun doel bereikt.

Rustig sliepen de Boeren in hun lager te Laings-

nek, niets wetende van het groot gevaar waarin zij

verkeerden. Het duurde niet lang, of' het een

of ander scherp en geoefend oog uit het kamp be-

merkte, dat er menschen op Majuba's kruin waren.

Spoedig vloog de tijding door het lager: //de vijand

is op Majuba!'' Kort daarop is het geheele kamp in

beweging. Orders worden gegeven, ruiters stijgen te

paard en draven rond. Generaal Colley zag bet alles

aan op dien Zondagmorgen, en dacht misschien bij

zichzelven : „De Boeren maken zich gereed om te

vluchten. Zij zien geen kans om dezen bergtop te

bestormen. De strijd is nu voor goed beslecht. "

Doch ziet! wat doen die mannen daar? Zij naderen

de nauwe kloof die Majuba van Laingsnek scheidt.

Wat? Zullen zij werkelijk den aanval wagen? Onmo-
gelijk. Geoefende troepen zouden van zulk eene

onderneming terugdeinzen; zullen die 150 ruiters het

durven doen? Ja, zij zullen het doen, de handvol

Boeren.
/7
Daar zijn de Engelschen op den Kop/' had

Generaal Joubert hun toegeroepen, „en jullie moet
hen daar gaan afhalen/' — en zij gaan dit bevel

gehoorzamen. Drie mannen uit hun midden, Joachim
Ferreira, David Malau en Stefanus Roos werden
tot officieren gekozen; en, in een oogwenk waren
zij op weg naar Majubaberg. In eene kloof, aan
den voet des bergs, werd afgezadeld, en van daar

werd de stoutmoedige en schijnbaar hopelooze onder-

neming te voet voortgezet.

De heuvel werd van drie kanten bestormd, onder

een aanhoudenden regen van kogels. Gelukkig voor

de aanvallers schoot de vijand meestal over hunne
hoofden henen, zoodat slechts één hunner, Johannes
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Becker, gedood werd, en zes (waarvan één, Johaniies
Groenewald, later stierf) gewond werden. Met buiten-

gewone geestdrift bezield, klommen de Transvalers
hooger en hooger, al nader bij den vijand. De over-

tuiging dat hunne zaak rechtvaardig was, omgordde
hen met kracht, en gaf als het ware vleugelen, aan
hunne voeten. Om één ure hadden zij den top be-
reikt, en een half uur later was de strijd beslecht.

De Boeren schoten dien dag, zoo mogelijk, beter
dan ooit te voren. Ieder schot trof zijn man, en het
duurde niet lang of de Engelschen sloegen op de
vlucht. De slachting onder de troepen was vreeselijk,

en velen werden ook verpletterd door van de hooge
//kransen/' in den afgrond te vallen, terwijl zij den
steilen bergrand in volle vaart afvluchtten.

Nogmaals hadden de Transvalers het gewonnen,
tot verbazing van de beschaafde wereld, ja, ook tot
hun eigen verbazing. Vele dappere Engelsche en
Schotsche officieren en soldaten werden dien dag
doodelijk getroffen, en Generaal Colley, Gouverneur
van Natal, werd ook, na den slag, onder de dooden
gevonden. Daar lag hij, met een kogel in het voor-
hoofd, in den bloei zijns lemens gesneuveld. De Boeren
ontblootten hunne hoofden bij zijn lijk, en de vreugde
der overwinning was bijna in pijn veranderd. Geen
woord van zelfverheffing werd gesproken; maar
Gode alleen werd de eere dier wonderbare uitredding
toegeschreven. //Niet wvj hebben de Engelschen ge-
slagen/' schreef een der aanvoeders, Joachim Fer-
reira, na den slag, „maar God, de Heere. Het was
voor de menschen onmogelijk! En dan maar één man
te verhezen! Dus, geene eer voor de menschen. Aan
onzen Grooten Generaal komt de eere toe."
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Land, gekocht docr bloed,

Door vromen heldenmoed,

Gij zijt mij dier.

Wie ook uw' kusten schuw',

Omkranst door rotsen ruw,

Ik beu verkleefd aan U
En woon slechts hier.

Uw lucht is mij gezond

Eu vruchtbaar is uw grond,

Naar hartewensch.

Ik min uw' zonnigheid,

Uw' velden, uitgebreid,

Door God Zelf toebereid

Voor vee en mensch.

Mijn ouderhuis draagt gij

Waar ik, zoo rein en blij,

En teêr bemind,

Door moeder werd gewiegd,

Gekust, gevoed, geliefd,

— Al heb ik haar gegriefd

Als kleine kind.
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